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1.31.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
34 521 06

HEGESZTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési kerettanterv
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 521 06
A szakképesítés megnevezése: Hegesztő
A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 5. Gépészet
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 év
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
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Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt
kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghat{rozott
kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tant{rgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

T{rgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{t a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi
részletei az al{bbiak: nincs
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Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
Hegesztő szimul{tor
V.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

évfolyam
1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
Összesen:

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
14,5 óra/hét
23 óra/hét
23 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
736 óra/év
2366 óra

heti órasz{m éves órasz{m
szabads{v
szabads{v
nélkül
nélkül
31,5 óra/hét
1134 óra/év
160 óra
31,5 óra/hét
1008 óra/év
2302 óra
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heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
816 óra/év
2608 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodulok

10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

1/9. évfolyam
Tant{rgyak

Gépészeti
alapozó feladatok

11497-12
Foglalkoztat{s I.
11499-12
Foglalkoztat{s II.
11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

Hegesztési
alapismeretek

ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

3/11. évfolyam
ögy

1. évfolyam

elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
heti
órasz{m órasz{m órasz{m órasz{m
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Gépészeti
alapozó feladatok
gyakorlata

10163-12
Munkavédelem
Gépészeti
munkabiztons{g
és
Elsősegélynyújt{s
környezetvédelem
gyakorlat
10180-12
A hegesztés
előkészítő és
befejező műveletei

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

2/10. évfolyam

Szakiskolai képzés közismereti oktat{s nélkül

ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

2

4

4

1

1

1
1

Hegesztési alapgyakorlatok

2. évfolyam

1
2

2

2
3

1,5

1
3

3

Foglalkoztat{s I.

2

2

Foglalkoztat{s II.

0,5

0,5

Munkahelyi
egészség és
biztons{g

0,5

0,5
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11453-12
Bevontelektród{s
kézi ívhegesztő
feladatok

Hegesztési
ismeretek I.

11455-12
Fogyóelektród{s
védőg{zas
ívhegesztő
feladatok

Hegesztési
ismeretek II.

11456-12
G{zhegesztő
feladatok
11457-12
Volfr{melektród{s
védőg{zas
ívhegesztő
feladatok
Összes óra
Összes óra
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Hegesztési
gyakorlatok I.

3,5

3

4
3

6

2

5,5

2

3

Hegesztési
gyakorlatok II.
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Hegesztési
ismeretek III.

3

3

Hegesztési
gyakorlatok III.

7

Hegesztési
ismeretek IV.

8

2

2

Hegesztési
gyakorlatok IV.

7
4,5

10
14,5

9
140

14

7,5

23

140

15,5
23

8
12

19,5
31,5

8,5
160

23
31,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a
nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n
kell teljesülnie.
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{s
nélkül

Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodul

Órasz{m

Tant{rgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e
Gépészeti alapozó
feladatok

10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

10163-12
Gépészeti
munkabiztons{g és
környezetvédelem

Műszaki dokument{ciók
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsg{lat
Fémek alakít{sa
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Műszaki dokument{ciók
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsg{lat
Fémek alakít{sa
Alapszerelések végzése
Munkavédelem
Munkabiztons{g
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Elsősegélynyújt{s
gyakorlat
Az elsősegélynyújt{s
alapjai
Sérülések ell{t{sa

gy

ögy

Órasz{m

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam Összesen
e

gy

72

72

72

72

18
18

18
18

18
18

18
18

18

18

18

18

18

18

18

18

144

144

144

144

18
18

18
18

18
18

18
18

36

36

36
36
36
18
9
9

36
36

36
36
36
18
9
9

36

140

140

36
36
36
18
9
9

36
18
9
9

160

36

36

36

36

36

16

16

16

16

20

20

20

20

7

Hegesztési
alapismeretek

10180-12
A hegesztés
előkészítő és befejező
műveletei

11497-12
Foglalkoztat{s I.

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Hegesztési alapismeretek
Hegesztési műveletek
Hegesztési feszültségek,
alakv{ltoz{sok
Hegesztési
alapgyakorlatok
A hegesztés előkészítő
műveletei
A hegesztés befejező
műveletei
Foglalkoztat{s I.
Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkav{llalói szókincs
Foglalkoztat{s II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
[ll{skeresés
Munkanélküliség
Munkahelyi egészség és
biztons{g

Munkavédelmi
11500-12 Munkahelyi alapismeretek
egészség és biztons{g
Munkahelyek kialakít{sa
Munkavégzés személyi
feltételei

36

72

108

72

32

104

18
18

36
18

54
36

36
18

16
16

52
34

18

18

18

18

72

108

48

228

108

96

204

54

81

24

159

81

48

129

48

27

24

99

27

48

75

64
10
10
24
20
16
4
4
4
4

64
10
10
24
20
16
4
4
4
4

64
10
10
24
20
16
4
4
4
4

64
10
10
24
20
16
4
4
4
4

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2
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Munkaeszközök
biztons{ga
Munkakörnyezeti
hat{sok
Munkavédelmi jogi
ismeretek

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

144

144

126

126

36

36

36

36

72

72

54

54

36

36

36

36

Hegesztési ismeretek I.
Termikus v{g{s,
darabol{s
Bevontelektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja
11453-12
Hegesztett kötések
Bevontelektród{s kézi vizsg{lata
ívhegesztő feladatok Hegesztési gyakorlatok
I.
Termikus v{g{s,
darabol{s
Bevontelektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja
Hegesztési ismeretek II.
Termikus v{g{s,
darabol{s
Fogyóelektród{s
11455-12
védőg{zas ívhegesztés
Fogyóelektród{s
technológi{ja
védőg{zas ívhegesztő Hegesztett kötések
feladatok
vizsg{lata
Hegesztési gyakorlatok
II.
Termikus v{g{s,
darabol{s

108

144

252

216

64

280

54

72

126

108

32

140

54

72

126

108

32

140

108

108

108

108

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

252

252

198

64

262

126

126

99

32

131
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Fogyóelektród{s
védőg{zas ívhegesztés
technológi{ja
Hegesztési ismeretek III.
Termikus v{g{s,
darabol{s
G{zhegesztés
technológi{ja
11456-12
Hegesztett kötések
G{zhegesztő
vizsg{lata
feladatok
Hegesztési gyakorlatok
III.
Termikus v{g{s,
darabol{s
G{zhegesztés
technológi{ja
Hegesztési ismeretek IV.
Termikus v{g{s,
darabol{s
Volfr{melektród{s
védőg{zas ívhegesztés
technológi{ja
11457-12
Hegesztett kötések
Volfr{melektród{s
vizsg{lata
védőg{zas ívhegesztő
Hegesztési gyakorlatok
feladatok
IV.
Termikus v{g{s,
darabol{s
Volfr{melektród{s
védőg{zas ívhegesztés
technológi{ja
Összesen:
Összesen:

126

162

360
522

140

324

504
828
10

126

140

99

32

131

96

96

96

96

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

224

224

256

256

144

144

128

128

144

144

128

128

64

64

64

64

22

22

22

22

22

22

22

22

20

20

20

20

240
736

224

224

256

256

144

144

128

128

144

144

128

128

496

2086
2366

272
736
1008

2142
2302

432
702
1134

160

Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

726 / 30,68%
1640 / 69,32%

704 / 30,58%
1598 / 69,42%

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n
kell teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10162-12 azonosító sz{mú
Gépészeti alapozó feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10162-12 azonosító sz{mú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Alapszerelések
végzése

Fémek alakít{sa

Anyagismeret,
anyagvizsg{lat

Gépészeti alapmérések

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata

Műszaki
dokument{ciók

Fémek alakít{sa

Anyagismeret,
anyagvizsg{lat

Gépészeti alapmérések

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

Műszaki
dokument{ciók

Gépészeti alapozó feladatok

FELADATOK
Tanulm{nyozza és értelmezi a munka
t{rgy{ra, célj{ra és a technológi{ra
vonatkozó dokumentumokat
Kiv{lasztja, ellenőrzi és karbantartja
az {ltal{nos kézi és kisgépes
fémalakító műveletekhez haszn{latos
gépeket, szersz{mokat,
mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi
v{zlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat
végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges
anyagokat, segédanyagokat, előre
gy{rtott elemeket, gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket,
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a
dokument{ció alapj{n
Tanulm{nyozza és értelmezi az
{ltal{nos gépészeti anyagokra és
alkatrészekre vonatkozó
inform{ciókat
Kiv{lasztja az {ltal{nos, gépészeti
célú anyagok és alkatrészek közül a
feladatnak megfelelőt
Meghat{rozza a szükséges
anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontoss{gi méréseket
végez {ltal{nos eszközökkel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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X
X

X
X

X

X

X

[ltal{nos roncsol{sos és
roncsol{smentes anyagvizsg{latokat
végez
Alakítja a munkadarabot kézi
forg{csoló alapelj{r{sokkal
Alakítja a munkadarabot gépi
forg{csoló alapelj{r{sokkal
Képlékenyalakít{st végez kézi
alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi
kisgépes elj{r{sokkal
Alapszerelési műveleteket végez,
oldható és nem oldható kötéseket
készít
Korrózió elleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosít{si
feladatok megvalósít{s{ban
Alkalmazza a munkabiztons{gi, tűzés környezetvédelmi előír{sokat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések,
{br{zol{si módok
Gépészeti műszaki rajzok olvas{sa,
értelmezése, készítése
Szabadkézi v{zlatrajzok készítése
egyszerű alkatrészekről
Diagramok olvas{sa, értelmezése,
készítése
Szabv{nyok haszn{lata
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantart{si útmutatók haszn{lata
Mérési utasít{sok értelmezése
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdons{gaik
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik
Könnyűfém ötvözetek és
tulajdons{gaik
Színesfém ötvözetek és
tulajdons{gaik
Ötvözőanyagok hat{sa az anyag
tulajdons{gaira
Szabv{nyos ipari vasötvözetek,
könnyűfém ötvözetek, színesfém
ötvözetek
Műszaki mérés eszközei,
hosszméretek, szögek mérése és
ellenőrzése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

Alak- és helyzetpontoss{g mérése és
ellenőrzése
Anyagvizsg{latok
Képlékenyalakít{s
Forg{csol{si alapfogalmak,
műveletek, technológi{k
Kézi és gépi forg{csol{s
technológi{ja, eszközei
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei,
szersz{mai
Érintésvédelmi alapismeretek
Szersz{mok, kézi kisgépek
biztons{gos haszn{lata
Gépüzemeltetés, anyagmozgat{s
munkabiztons{gi szab{lyai
Hegesztési alapismeretek, hegesztő
berendezések és eszközök
Ívhegesztés, g{zhegesztés és
l{ngv{g{s
Korrózióvédelem alapelj{r{sai és
eszközei

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Szab{lykövetés
Ir{nyíthatós{g
Hat{rozotts{g
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezés,
alkatrészrajz készítése, szabadkézi
X
v{zlatkészítés
Diagram, nomogram olvas{sa,
értelmezése, műszaki t{bl{zatok
X
kezelése
Gépipari mérőeszközök haszn{lata,
fémmegmunk{ló kéziszersz{mok és
X
X
kisgépek haszn{lata
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok
X
gépeinek haszn{lata
Alaphegesztési elj{r{sok
berendezéseinek, eszközeinek
X
X
haszn{lata
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g
X
X
X
X
Ön{llós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
MÓDSZER KOMPETENCI[K
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lényegfelismerés (lényegl{t{s)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1. Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy

72 óra/72 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse
a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését,
hozz{j{ruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.
A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a megtapasztalt eseményekre és a
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajts{k végre a feladatokat,
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel
kapcsolatban.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
1.3. Témakörök és elemeik
1.3.1. Műszaki dokument{ciók
18 óra/18 óra
Technológiai dokument{ciók fogalma, tartalma.
Gépészeti technológiai dokument{ciók, mint inform{cióhordozók, azok formai
és tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabv{nyok, előír{sok, megold{sok.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és
axonometrikus {br{zol{s.
Síkmetszés, valódi nagys{g meghat{roz{sa, kiterítés.
[that{sok, {that{sok alkatrészrajzokon.
Össze{llít{si és részletrajzok.
Alkatrész és össze{llít{si rajzok fogalma.
Metszet{br{zol{sok, szelvény egyszerűsített {br{zol{sok.
Méreth{lózat felépítése, különleges méretmegad{sok.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes {br{zol{sok.
A munka t{rgy{ra, célj{ra vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológi{kra vonatkozó dokument{ciók.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv.
Rendszerek rajzai, kapcsol{si v{zlatok, folyamat{br{k és folyamatrendszerek.
Technológiai sorrend fogalma, tartalma.
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1.3.2. Gépészeti alapmérések
18óra/18 óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése.
Mérési utasít{s.
Mérési pontoss{g.
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, t{bl{zatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hib{k.
Műszerhib{k.
Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű és nagypontoss{gú mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Digit{lis mérőeszközök típusai, alkalmaz{suk.
Külső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajt{i, tartalma.
1.3.3. Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Alapanyagok csoportosít{sa és tulajdons{gai.
Anyagszerkezet-tani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdons{gaik.
Ötvözők hat{sa.
A legfontosabb acélfajt{k alkalmaz{si területei.
Kiv{laszt{s szempontjai.
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok.
Könnyűfémek.
Nehézfémek.
Szinterelt szerkezeti anyagok.
Műanyagok.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosít{suk.
Hőkezelő elj{r{sok.
Hőkezelési hib{k.
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18 óra/18 óra

Jellegzetes hib{k.
Anyaghib{k.
Öntési hib{k.
Hegesztési hib{k.
Forg{csol{s sor{n képződő hib{k.
Köszörülési hib{k.
Képlékeny alakít{s okozta hib{k.
Kif{rad{s.
Korrózió
Hibakimutat{s lehetőségei.
Anyagvizsg{lati módok.
Roncsol{s-mentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok, szakítóvizsg{lat, keménység vizsg{lat.
Technológiai prób{k.
Szakítóvizsg{lat
Hajlítóvizsg{lat.
Csövek gyűrűt{gító vizsg{lata.
Lapító vizsg{lat.
Törésvizsg{lat.
Ütővizsg{lat.
Keménységmérés
Metallogr{fiai vizsg{lat.
Endoszkópos vizsg{lat.
Folyadékbehatol{sos repedésvizsg{lat.
M{gnesezhető poros repedésvizsg{lat.
Ultrahangos repedésvizsg{lat.
Radiogr{fiai vizsg{lat.
1.3.4. Fémek alakít{sa
18 óra/18 óra
Kézi forg{csoló műveletek (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s, menetfúr{s).
Forg{cs nélküli alakít{si technológi{k alkalmaz{s{nak megismerése,
alkalmazott gépek, eszközök, szersz{mok.
Lemezhajlít{s.
Peremezés.
Domborít{s, ívelés.
A megmunk{l{sokra alkalmas és a gépészeti szakm{kban haszn{latos anyagok.
Alkatrészek illesztése.
Illesztés reszeléssel.
H{ntoló szersz{mok, eszközök.
Lemezalkatrész készítése.
Sík és ívelt felületek h{ntol{sa.
A dörzs{raz{s szersz{mai és művelete.
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Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzs{raz{ssal.
Csiszoló és polírozó anyagok, szersz{mok és gépek.
Illesztés csiszol{ssal.
Komplex illesztési munk{k, ellenőrző feladatok.
Gépi forg{csol{s szersz{mai.
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei.
Eszterg{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Fúr{s, furatmegmunk{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Mar{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Köszörülés technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Gépüzemeltetés munkabiztons{gi szab{lyai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
konszign{ciós rajz értelmezése
konszign{ciós rajz készítése leír{sból
konszign{ciós rajz készítés t{rgyról
konszign{ciós rajz kiegészítés
konszign{ciós rajz elemzés,
hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x
x

-

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x
x
x
x
x

-

1.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

2.

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata

144 óra/144 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni és elsaj{títtatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó
feladatok és gyakorlatok összedolgozhatós{g{nak feltételeit; a nyersanyag,
alapanyag, anyagminőségek, megmunk{l{sok meghat{roz{s{t, illetve az
alkalmazott vizsg{latok módj{t.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
2.3. Témakörök és elemeik
2.3.1. Műszaki dokument{ciók
18 óra/18 óra
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi v{zlat alapj{n, rajzolvas{s.
Szerelési-, karbantart{si utasít{sok.
Sz{llítói megfelelőségi nyilatkozatok.
P{ly{zatok formai, tartalmi követelményei.
Engedélyek, törvények, hat{rozatok értelmezése.
Alkatrészrajzok, össze{llít{si rajzok, rajzdokument{ciók elemzése, archiv{l{sa.
Műhelyrajzok saj{toss{gai, elkészítése, dokument{l{sa.
Megmunk{l{si technológia behat{rol{sa, sorrendje alkatrészrajzok műszaki
tartalm{nak figyelembevételével.
Különféle szabv{nyok megismerése, alkalmaz{sa.
Minőségir{nyít{si dokumentumok elkészítésének szempontjai.
Gépek, berendezések műszaki dokument{ciói, fontosabb paraméterek
nyilv{ntart{sa.
Alkatrészek, eszközök nyilv{ntart{s{nak szempontjai, dokument{l{sa.
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész
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nyersmérete, megmunk{l{shoz szükséges szersz{m és gép, {ll{sidő.
Javít{si jegyzőkönyvek.
Elektronikus dokument{ciók.
F{jlform{tumok, kiterjesztések.
Szövegszerkesztési alapismeretek.
Képfelbont{s, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, h{tr{nyok ismerete.
2.3.2. Gépészeti alapmérések
18 óra/18 óra
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség,
mérése ellenőrzése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
2.3.3. Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok)
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Keménység vizsg{lat.
Keménységmérő elj{r{sok.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg {llapotban.
Dinamikus keménységmérések.
Rugalmas utóhat{s
Rugalmas alakv{ltoz{s.
Kúsz{s és relax{ció.
Mechanikai kif{rad{s, Wöhler-görbe.
Frekvencia befoly{sa a kif{rad{sra.
F{rasztó gépek.
Melegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Hidegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Nyomóvizsg{lat.
Hajlítóvizsg{lat.
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36 óra/36 óra

Csavaróvizsg{lat.
Törésmechanikai vizsg{latok, Charpy-féle ütve hajlító vizsg{lat.
Vegyi összetétel vizsg{lata.
Korróziós vizsg{latok.
Mikroszkópikus vizsg{latok, marat{s, políroz{s, csiszol{s.
Hőtechnikai tulajdons{gok.
Villamos vezetőképesség mérése.
M{gneses tulajdons{g vizsg{lata.
Fémek és ötvözetek tulajdons{gai.
A hűtési sebesség hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Ötvözőelemek hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Hőkezelések csoportosít{sa.
2.3.4. Fémek alakít{sa
36 óra/36 óra
Előrajzol{ssal szembeni követelmények.
Az előrajzol{s lépései.
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzol{s eszközei.
Az előrajzol{s folyamata.
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa.
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s).
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).

2.3.5. Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése

36 óra/36 óra
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Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal
2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
2.5.1 A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.5.2 A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
konszign{ciós rajz értelmezése
konszign{ciós rajz készítése leír{sból
konszign{ciós rajz készítés t{rgyról
konszign{ciós rajz kiegészítés
konszign{ciós rajz elemzés,
hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x
x
x

x

-

x
x

x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

2.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

25

A
10163-12 azonosító sz{mú
Gépészeti munkabiztons{g és
környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10163-12 azonosító sz{mú, Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Sérülések ell{t{sa

Környezetvédelem

X

Elsősegélynyújt{s
gyakorlat
Az elsősegélynyújt{s
alapjai

Tűzvédelem

10163-12
Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem

Munkabiztons{g

Munkavédelem

X

X

X

X

X

X

FELADATOK
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
jogszab{lyokat, előír{sokat, valamint a szakm{ra, és egyéb
szerelési-javít{si technológi{ra vonatkozó előír{sokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztons{gos
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, t{rol{s{ra
vonatkozó szab{lyokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel
kapcsolatos események kivizsg{l{s{ban
Jelzi a tüzet, részt vesz az olt{sban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előír{sokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szab{lyok
X
A munk{ltatók és a munkav{llalók jogai és kötelezettségei
X
A munkahely biztons{gos kialakít{s{nak követelményei
X
A gépek, berendezések, szersz{mok haszn{lati és kezelési
X
utasít{sai
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja
X
Az anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai
X
Egyéni és kollektív védelmi módok
X
Munkabiztons{gi szimbólumok értelmezése
X
Elsősegély-nyújt{si ismeretek
Munkavégzés szab{lyai
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések haszn{lata
X
Inform{cióforr{sok kezelése
X
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok,
X
színjelölések értelmezése
Gépek, berendezések, szersz{mok szakszerű haszn{lata
X
Elsősegélynyújt{s
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség
X

X
X

Hat{rozotts{g
Felelősségtudat
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X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

X

X

X

X

Ir{nyít{si készség

X

X

X

X

X

Figyelem-összpontosít{s

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K

3.

Munkavédelem tant{rgy

36 óra/36 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Munkavédelem tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók
munkavégzésének kialakít{s{t és ön{lló gondolkod{sra való nevelését. Tegye
képessé a tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek
és működésének megértésére.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
3.3. Témakörök és elemeik
3.3.1. Munkabiztons{g
18 óra/18 óra
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma
A munkahelyi balesetek és a foglalkoz{si megbetegedések fajt{i
Veszélyforr{sok kialakul{sa
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatértékelés
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések
A munkavégzés fizikai {rtalmai
Zaj- és rezgésvédelem
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma
A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény
A színek kialakít{sa
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
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Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
Munkahely padlózata.
3.3.2. Tűzvédelem
[ltal{nos tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi oszt{lyok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok t{rol{sa.
Tűzveszélyes anyagok sz{llít{sa.
Tűzveszélyes anyagok dokument{l{sa.
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szab{lyzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
[ramtalanít{s.
Tűzolt{s módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa beltérben.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Oltóhat{s
Tűzmegelőzés
Tűzjelzés
Gépek, berendezések tűzvédelmi előír{sai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előír{sai.
Műszaki mentés.
Elektromos k{belek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőt{bl{k.
Feliratok.
Ir{nyfények.
Tűzg{tló nyíl{sz{rók.
29

9 óra/9 óra

Tűzvédő festékek.
Dokument{ciók.
3.3.3. Környezetvédelem
A környezetvédelem területei.
Természetvédelem.
Vízszennyezés vízforr{sok.
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés.
Glob{lis felmelegedés és hat{sa a földi életre.
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése t{rol{sa.
Hulladékgyűjtő szigetek.
Gyűjtőhelyek kialakít{sa.
Veszélyes hulladékok t{rol{sa.
Veszélyes hulladékok begyűjtése.
Veszélyes hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok újrahasznosít{sa.
Hulladékok végleges elhelyezése.
Hulladékok leboml{sa.
Az ipar hat{sa környezetre.
Megújuló energiaforr{sok.
Levegőszennyezés.
Zajszennyezés.
Hőszennyezés.
Fényszennyezés.
Talajszennyezés.
Nehézfémek.
Vízszennyezés.
Szennyvízkezelés
Környezetszennyezés egészségi hat{sai.
Fontosabb környezetvédelmi jogszab{lyok.
Fontosabb Európai Uniós jogszab{lyok.
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhaszn{l{sa.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok t{rol{sa.
Az elhaszn{lódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése.
Az épített környezet védelme.
Munkahelyi környezet természetbar{t kialakít{sa.

9 óra/9óra

3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
30

tevékenységform{k
3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa

x

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x
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-

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
konszign{ciós rajz értelmezése
konszign{ciós rajz készítése leír{sból
konszign{ciós rajz készítés t{rgyról
konszign{ciós rajz kiegészítés
konszign{ciós rajz elemzés,
hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x
x
x

x

-

x
x

-

x
x
x

-

x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”

4.

Elsősegélynyújt{s gyakorlat tant{rgy

36 óra/36 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Elsősegélynyújt{s tant{rgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon
kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek sor{n keletkezett
sérüléseket és legyenek képesek az elsősegély-nyújt{si teendők ell{t{s{ra.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül és a Munkavédelem elméleti tant{rgyra.
4.3. Témakörök és elemeik
4.3.1. Az elsősegélynyújt{s alapjai
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16 óra/16 óra

Mentőhív{s módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújt{s{nak korl{tai.
A baleseti helyszín biztosít{sa.
Vérkeringés, légzés vizsg{lata.
Heimlich-féle műfog{s.
Rautek-féle műfog{s.
Elsősegélynyújt{s vérzések esetén.
Életveszély elh{rít{sa.
Újraélesztés.
Mellkasnyom{s technik{ja
Légútbiztosít{s lehetőségei.
Légút akad{lymentesítése.
Lélegeztetés.
Fizik{lis vizsg{lat.
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmaz{sa.
Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Idegen test elt{volít{sa szemből, orrból, fülből.
Agyr{zkód{s tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
[ramütés veszélyei.
[ramütött személy megközelítése.
[ramtalanít{s.
[ramütött személy ell{t{sa.
Égési sérülés súlyoss{g{nak felmérése, ell{t{sa.
Fagy{s, tünetei, veszélyei és ell{t{sa.
Mérgezések tünetei, fajt{i, ell{t{sa.
Leggyakrabban előforduló mérgezések.
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ell{t{sa.
Rosszullétek.
[jul{s tünetei, ell{t{sa.
Epilepszi{s roham tünetei, ell{t{sa.
Szív eredetű mellkasi f{jdalom tünetei, ell{t{sa.
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ell{t{sa.
4.3.2. Sérülések ell{t{sa
Sebell{t{s.
Hajsz{leres vérzés.

20 óra/20 óra
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Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Orrvérzés, ell{t{sa.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés,
metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: r{ndul{s, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos {ram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalm{t, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei
Az eszméletlenség ell{t{sa.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A sokk fogalma és form{i.
A termikus traum{kkal, hő{rtalmakkal kapcsolatos ismeretek.
Az ízületi sérülések form{i, tünetei és ell{t{suk módja.
A csontsérülések form{i, tünetei és ell{t{suk (fektetési módok).
A hasi sérülés form{i, tünetei és ell{t{suk módjai.
A kimentés fogalma és betegmozgat{ssal kapcsolatos ismeretek.
A mérgezések fogalma, tünetei és ell{t{suk módja.
A belgyógy{szati balesetek ({ramütés).
A leggyakoribb belgyógy{szati kórképek, tüneteik és ell{t{suk.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
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4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

konszign{ciós rajz értelmezése
konszign{ciós rajz készítése leír{sból
konszign{ciós rajz készítés t{rgyról
konszign{ciós rajz kiegészítés
konszign{ciós rajz elemzés,
hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x

-

x

-

x
x
x

x

-

x
x

x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

4.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10180-12 azonosító sz{mú
A hegesztés előkészítő és befejező műveletei
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10180-12 azonosító sz{mú, A hegesztés előkészítő és befejező műveletei
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

A hegesztés
befejező műveletei

A hegesztés
előkészítő műveletei

Hegesztési
alapgyakorlatok

Hegesztési
feszültségek,
alakv{ltoz{sok

Hegesztési
alapismeretek

10180-12
A hegesztés előkészítő és befejező műveletei

Hegesztési műveletek

Hegesztési
alapismeretek

FELADATOK
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait

X

Betartja és betartatja a magasban végzett munk{k
speci{lis munkabiztons{gi és környezetvédelmi
előír{sait
Szemrevételezi a munkaterületet
Intézkedik a munkavégzést g{tló t{rgyak
elt{volít{s{ra
Ellenőrzi a gépcsatlakoz{sok épségét és
sziv{rg{sellenőrzést végez
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi,
tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét
Betartja a HBSZ (Hegesztési Biztons{gi Szab{lyzat)
előír{sait
Elvégzi a kezelési és karbantart{si előír{sban
meghat{rozott műveleteket
Kiv{lasztja a megfelelő elektród{t, égősz{rat, illetve
huzalt
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerint
előmelegítést végez
WPS alapj{n beazonosítja az anyagokat
Ellenőrzi a gépek {ltal{nos {llapot{t (g{zsziv{rg{s,
vízcsöpögés stb.)
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést
Be{llítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrig{lja a munkavégzés akad{lyait
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Megtisztítja a felületet
Termikus v{g{sokat végez
Elvégzi a hibajavít{sokat szükség szerint
Folyamatos minőségellenőrzést végez
Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab
biztons{gos elhelyezéséről
Letakarítja a munkaterületet
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű
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X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

t{rol{s{ról, kezeléséről
Felhegeszti a kifutólemezeket
Elt{volítja a salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés
esetén
Fűzővarrattal össze{llítja a munkadarabot
Elt{volítja a segédelemeket és a kifutólemezeket

X
X
X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
[br{zol{si módok
Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap és kiegészítőjelei
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése
Hegesztéssel kapcsolatos szabv{nyok haszn{lata
A hegesztésnél haszn{lt anyagok, segédanyagok
Az anyagok tulajdons{gai
A fémes anyagok rendszerezése
Fémtani alapismeretek
Az ötvöző anyagok hat{sa a hegeszthetőségre
Hegesztőg{zok
A g{zhegesztés hozaganyagai
A bevontelektród{s kézi ívhegesztés hozaganyagai
Anyagvizsg{latok
Hegesztő eszközök, szersz{mok, gépek,
berendezések
Varrat mérőeszközök haszn{lata
A g{zhegesztő-berendezések kezelése
Az ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése
Hegesztési technológi{k
Az anyagok előkészítése hegesztéshez
Hegesztési utasít{s szerinti élkiképzés
A hegesztől{ng haszn{lata
A kötések hib{inak, eltéréseinek felt{r{sa
A g{zhegesztés biztons{gtechnik{ja
Az ívhegesztés biztons{gtechnik{ja
A g{zhegesztés környezetk{rosító hat{sa
Az ívhegesztés környezetk{rosító hat{sa
Tűzoltó berendezések, eszközök
A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előír{sai
A munkavégzés szab{lyai

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hegesztési jelképek értelmezése
Termikus v{g{s berendezéseinek, eszközeinek
haszn{lata
G{zhegesztés berendezéseinek, eszközeinek
haszn{lata
Ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek
haszn{lata

X

X

X

X

X

X

X

X

Hegesztési biztons{gi ismeretek alkalmaz{sa

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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Pontoss{g

X

X

X

X

X

Ön{llós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kézügyesség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

X

X

Közérthetőség

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

A környezet tiszt{ntart{sa

X
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X
X

X

5.

Hegesztési alapismeretek tant{rgy

108 óra/104 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A g{z- és ívhegesztés alapfogalmainak elsaj{tít{sa, a hegesztés előkészítő és
befejező műveleteinek megismerése. A hegesztéshez haszn{lt alap-, hozag- és
segédanyagok fajt{inak, kiv{laszt{si szempontjainak meghat{roz{s{hoz szükséges
ismeretek {tad{sa. Inform{cióforr{sok kezelése WPS alapj{n. A HBSZ tartalm{nak
értelmezése. A hegesztésből adódó hib{k felismerése, elkerülése.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
5.3. Témakörök és elemeik
5.3.1. Hegesztési alapismeretek
54 óra/52 óra
Hegesztés feltételei.
Hegesztés fogalma.
Hegesztési alapfogalmak.
Hegesztési elj{r{sok csoportosít{sa.
Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései.
Hegesztési Biztons{gi Szab{lyzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése.
Fémek hegeszthetősége.
Hegesztési helyzetek értelmezése.
Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{ny alapj{n.
Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek.
Hegesztés hő és fémtani folyamata.
Hegesztőt és környezetét érő hat{sok, terhelések.
Munka és környezetvédelmi előír{sok.
5.3.2. Hegesztési műveletek
Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük.
Felületek előkészítése, tisztít{sa.
Daraboló elj{r{sok.
Munkavégzés szab{lyai.
Alkatrészek össze{llít{sa, készülékek haszn{lata.
Munkaterület kialakít{sa.
Hegesztő berendezések üzembe helyezése.
Hegesztés hozag- és segédanyagai.
Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztons{gos kezelése.
Hegesztési él előkészítése.
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36 óra/34 óra

Termikus v{g{si elj{r{sok.
Hegesztési eltérések csoportba sorol{sa.
Hegesztet kötések roncsol{sos és roncsol{smentes vizsg{latainak ismerete.
A hegesztett kötések minőségi követelményei.
5.3.3. Hegesztési feszültségek, alakv{ltoz{sok
18 óra/18 óra
A hegesztési feszültségek és alakv{ltoz{sok kialakul{sa.
Hegesztési hő hat{sa az alakv{ltoz{sra.
A hegesztési feszültségek és alakv{ltoz{sok csökkentésének lehetőségei.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
konszign{ciós rajz értelmezése
konszign{ciós rajz készítése leír{sból
konszign{ciós rajz készítés t{rgyról
konszign{ciós rajz kiegészítés
konszign{ciós rajz elemzés,
hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x
x
x

43

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x
x

-

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x
x
x
x
x

-

5.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6.

Hegesztési alapgyakorlatok tant{rgy

228 óra/204 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

6.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni a tanulókkal a biztons{gos munkavégzés feltételeit.
A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések,
szersz{mok
haszn{lat{nak
begyakoroltat{sa,
ön{lló,
felelősségteljes
munkavégzésre való nevelés. WPS utasít{sainak készség szintű értelmezése,
alkalmaz{sa.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tant{rgyra.
6.3. Témakörök és elemeik
6.3.1. A hegesztés előkészítő műveletei
159 óra/129 óra
Munkaterület szemrevételezése.
Intézkedik a munkavégzést g{tló t{rgyak elt{volít{s{ra.
Ellenőrzi a gépcsatlakoz{sok épségét (elektromos, g{z-, nagynyom{sú
vezetékek).
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és
környezetvédelmi eszközök meglétét.
Kiv{lasztja a megfelelő elektród{t, égősz{rat, illetve huzalt.
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerint előmelegítést végez.
WPS alapj{n beazonosítja az anyagokat.
Ellenőrzi a gépek {ltal{nos {llapot{t (g{zsziv{rg{s, vízcsöpögés).
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést.
Be{llítja a WPS szerinti paramétereket.
Jelenti vagy korrig{lja a munkavégzés akad{lyait.
Megtisztítja a felületet.

44

Felhegeszti a kifutólemezeket.
Fűzővarrattal munkadarabot össze{llít.
Palackcserét végez.
6.3.2. A hegesztés befejező műveletei
99 óra/75 óra
Elvégzi a kezelési és karbantart{si előír{sban meghat{rozott műveleteket.
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot.
Megtisztítja a felületet.
Elvégzi a hibajavít{sokat szükség szerint.
Folyamatos minőségellenőrzést végez.
Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint.
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztons{gos elhelyezéséről.
Letakarítja a munkaterületet.
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű t{rol{s{ról.
Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén elt{volít.
Segédelemeket és a kifutólemezeket elt{volít.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
6.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
konszign{ciós rajz értelmezése
konszign{ciós rajz készítése leír{sból
konszign{ciós rajz készítés t{rgyról
konszign{ciós rajz kiegészítés
konszign{ciós rajz elemzés,
hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x
x
x

x

-

x
x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

6.3.
6.4.
6.5.

Geometriai mérési gyakorlat
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x
x
x

-

6.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11497-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkoz{ssal)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatv{nyt kitölt

x

x

x

x

11497-12
Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s,
együttműködés melletti munk{t végez
SZAKMAI ISMERETEK

x

Idegen nyelven:
közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran
haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai p{rbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reag{l{s egyszerű mondatokban

x

x

x

x

Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Nyelvi magabiztoss{g
Kapcsolatteremtő készség

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés

x

Analitikus gondolkod{s
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x

7. Foglalkoztat{s I. tant{rgy

64 óra/64 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkoz{st is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Tov{bb{ egyszerű
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s mellett képes legyen eredményesen végezni a
munk{j{t.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy
alapvető nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék,
illetve a mondatszerkesztési elj{r{sokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanul{si készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó
t{rsalg{si témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon
meg a szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
7.3. Témakörök
7.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók {tismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolj{k azokat, hogy a munkav{llal{shoz
kapcsolódóan az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot sem a múltra, sem a
jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű
mondatokban történő v{laszok megfogalmaz{sa. A témakör elsaj{tít{sa révén a
di{k alkalmass{ v{lik a munkavégzés sor{n az elvégezendő, illetve elvégzett
feladathoz kapcsolódó a munkaadó {ltal idegen nyelven feltett egyszerű, az
elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó
kérdések megértse, valamint a helyes igeidő haszn{lattal ezekre egyszerű
mondatokban is képes lesz reag{lni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztoss{g csak az alapvető
igeidők helyes és pontos haszn{lata révén fog megvalósulni.
7.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra/10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagad{s, a
jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség,
szükségesség) - haszn{lata révén a di{k képes lesz egzaktabb módon idegen
nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkoz{sban egyar{nt.
Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az {ll{sinterjún idegen nyelven
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feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva az a 3 alapvető igeidő, a segédigék {ltal
biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend
alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy
munkahelyi {ll{sinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő
maga is egyszerű tiszt{zó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgat{s sor{n.
7.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegennyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a di{k
idegennyelvi
alapszókincshez
kapcsolódó
ismereteit. Az
induktív
nyelvtanul{si
képességfejlesztés
és
az
idegennyelvi
asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető t{rsalg{si témakörön keresztül valósul meg. Az
induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott idegen nyelv struktúr{j{t
meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy
a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanul{s{nak képessége:
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai,
kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két
fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
személyes bemutatkoz{s
a munka vil{ga
napi tevékenységek, aktivit{s
étkezés, sz{ll{s
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai szab{lyaival
ismerkedik meg a nyelvtanuló.
7.3.4. Munkav{llalói szókincs
20 óra/20 óra
/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 20 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 ór{s 3 alapozó témakör
elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenci{val be tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. A témakör tananyag{nak elsaj{tít{sa révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi orsz{gban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{ny kitöltését.
Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmass{ teszi arra, hogy a
munkalehetőségekről, munkakörülményekről t{jékozódjon. A témakör
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tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt
kifejezéseket saj{títja el.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes
tanteremben, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott
form{ban zajlik.
7.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanul{s
szerepj{ték
h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x
x
x
x
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x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.
2.1.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélír{s

3.
3.1.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaform{k körében

2.2.

4.1.
4.3.

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

7.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerő-piaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet

x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít

x

Di{kmunk{t végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
Hat{rozotts{g

x
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x

56

8.

Foglalkoztat{s II. tant{rgy

16 óra/16 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

8.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a
munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsaj{tít{s{ra.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s: fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony,
h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes
munka.
8.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra/ 4óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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8.3.3. Áll{skeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél
felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l
(NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
8.3.4. Munkanélküliség
4 óra/4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való
törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a
munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.
A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.
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8.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
8.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

8.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkahelyek
kialakít{sa

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x
x

Olvasott szakmai szöveg megértése
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x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
x

x

Felelősségtudat
x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

9.

Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy

18 óra/18 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges
kompetenci{k elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztons{gi
és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek megvalósít{s{ra
szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok jelentősége. Az
egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés személyi, t{rgyi és
szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember
egészségére és testi épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a
munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a biztons{gi berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajt{i, és
rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghat{roz{sai.
9.3.2. Munkahelyek kialakít{sa
4 óra/ 4óra
Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok.
Szoci{lis létesítmények
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Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és
felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző vagy
tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi
anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s,
környezetvédelem célja, eszközei.
9.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri
alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai.
9.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
2 óra/2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa.
Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g,
meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési elj{r{s.
Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi
tényezők
szerepe.
[ltal{nos
üzemeltetési
követelmények.
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Kezelőelemek, védőberendezések kialakít{sa,
ellenőrzése, ergonómiai követelmények.

a

biztons{gos

működés

9.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra/2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok valamint
a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az egészséget
nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{s{ban, a
munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések megelőzésben. A
munkav{llalók részvételének jelentősége
9.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a követelménye
normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók, munkav{llalók)
főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a
Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek rendeleteinek szab{lyoz{si területei a
tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok, illetve a munk{ltatók helyi
előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ell{tandó
feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.

9.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
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9.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma

Oszt{lykeret

Sorsz{m

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

1.
1.1.
2.

x

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

2.1.

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak veszélyei,
{rtalmai

x

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

x
x

9.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11453 - 12 azonosító sz{mú
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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X

X

Bevontelektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja

Termikus v{g{s, darabol{s

Hegesztett kötések
vizsg{lata

Hegesztési
gyakorlatok I.

Bevontelektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja

11453-12
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő feladatok

Hegesztési ismeretek I.
Termikus v{g{s, darabol{s

A 11453-12 azonosító sz{mú, Bevontelektród{s kézi ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Ellenőrzi az össze{llít{s pontoss{g{t

X

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és
végpontjait

X

X

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben

X

X

Elhelyezi a hegesztési geometri{t biztosító
segédelemeket

X

X

Ellenőrzi a WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s)
alapj{n az elkészített varratgeometri{t és
felülettisztas{got

X

WPS-ben meghat{rozott gyökvédelmet biztosít

X

X

WPS alapj{n segédanyagokat beazonosít és
összekészít

X

X

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

X

X

X

X

X

X

WPS szerinti próbahegesztést végez

X

X

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

X

X

Elj{r{snak megfelelő hegesztő berendezést
v{laszt

X

X

X

Ellenőrzi a csatlakoz{st HBSZ szerint

X

X

X

Polarit{st és a paramétereket be{llít

X

X

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

X

X

Sz{rít{si naplót vezet, elektród{t sz{rít

X

X

Termikus v{g{shoz paramétereket be{llít,
hevítő/éghető g{z- és az oxigénell{t{st biztosít

X

X

Palackcserét végez

X

X

Üzembe helyezi a g{zhegesztő-berendezést

X

X
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Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
v{g{shoz szükséges védőeszközöket

X

X

Termikus v{g{st végez

X

X

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

X

Leszedi a maradék anyagot

X

X

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a
g{zmennyiséget be{llítja

X

X

X

X

X

X

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

X

X

Ellenőrzi a besz{ll{si engedély meglétét

X

X

Hegesztett kötést készít bevontelektród{s kézi
ívhegesztéssel

X

X

Munkavégzés közben dokument{lja a folyamatok
végrehajt{s{t

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
X

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

X

A Gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

X

X

X

X

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantart{si
utasít{s haszn{lata

X

X

X

X

X

X

X

X

Anyagok, segédanyagok értelmezése, haszn{lata
Az ötvöző-anyagok hat{sa a hegeszthetőségre

X

X

A bevontelektród{s kézi ívhegesztés
hozaganyagai

X

X

Varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata

X

X

X

Hegesztőg{zok haszn{lata

X

X

Egyéb hegesztési technológi{k hozaganyagai

X

X

G{zhegesztő-berendezések és kezelésük

X

X

Bevont elektród{s kézi ívhegesztő berendezései
és kezelésük

X

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

A gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

X

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

Egyéb ívhegesztési elj{r{sok eszközei,
berendezései és kezelésük

X
X

X

X
X

X

Az ellen{ll{s-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X
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X

X
X

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

X

X

Egyéb hegesztési elj{r{sok eszközei, berendezései
és kezelésük

X

X
X

Hegesztés-technológi{k

X

A l{ngv{g{s technológi{ja

X

A plazmav{g{s technológi{ja

X

X

Egyéb v{g{si technológi{k

X

X

A v{gott felület hib{i, eltérései

X

A hegesztő-berendezések haszn{lata

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmaz{sa az MSZ EN
ISO 6947 szerinti szabv{ny alapj{n

x

A varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése

x

x

A hegesztőelj{r{sok berendezésinek, eszközeinek
ismerete

x

x

x

A hegesztési biztons{gi szab{lyzat alkalmaz{sa

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X

X

X

X

Ön{llós{g

X

X

X

X

X

Kézügyesség

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

X

X

X

X

Közérthetőség

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

X

X

A környezet tiszt{ntart{sa

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X

X

X

X
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10. Hegesztési ismeretek I. tant{rgy

144 óra/126 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológi{kat.
A tant{rgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és
fejlesztését, j{ruljon hozz{ a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a hegesztési elj{r{sok jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez haszn{lt eszközök működésének a
megértésére. A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a gyakorlatban szerzett
tapasztalatokra.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3. Témakörök és elemeik
10.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
36 óra/36 óra
Termikus v{g{s fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus v{g{s típusainak csoportosít{sa.
Termikus megmunk{l{si technológi{k.
Termikus v{gó berendezések (eszközök, szersz{mok, gépek) felépítése,
működése, szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus v{g{shoz haszn{lt ipari g{zok ismerete.
Termikus v{gó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus v{g{s v{gott felületének minőségét meghat{rozó tényezők ismerete,
hib{k felismerése, vizsg{lata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezésének alapismeretei.
Termikus
v{g{ssal
kapcsolatos
tűzvédelmi,
munkavédelmi
és
környezetvédelmi eszközök jellemzői, {ltal{nos ismeretek.
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
10.3.2. Bevontelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
72 óra/54 óra
Az elektróda és az elektródabevonat fogalma.
Elektródabevonat típusai, összehasonlít{suk (vasoxidos, vas-mang{noxidos,
rutilos, cellulóz típusú bevonatok, b{zikus elektródok).
Elektródabevonat szerepe, feladatai (ömledékvédelem, ívstabilit{s biztosít{sa,
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varratfém dezoxid{l{s, denitr{l{s, ötvözés, salakképzés, kihozatalnövelés).
Elektródabevonat helyes kiv{laszt{s{nak elsaj{tít{sa.
Bevontelektród{k nemzetközi jelölése.
Fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés elvének, f{zisainak ismerete
Hegesztőív keltése és fenntart{sa.
Hegesztéshez szükséges polarit{s megv{laszt{sa.
Hegesztőív m{gneses hat{sa.
Anyag{tmenetre ható erők meghat{roz{sa.
Hegesztési paraméterek meghat{roz{sa.
Hegesztő {ramforr{sok és adatt{bl{j{nak jellemzői (transzform{torok, hegesztő
egyenir{nyító, inverter, hegesztő gener{tor).
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő {ramforr{s jelleggörbéje.
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja.
Bevontelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése
(kesztyű, kötény, l{bsz{rvédő, tüzifogó).
Bevontelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges szersz{mok megismerése
(salakverő kalap{cs, drótkefe, beverő szersz{m, egyéb ellenőrző
mérőeszközök).
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő berendezések felépítése ({ramforr{sok,
hegesztéshez szükséges k{belek és csatlakozóik, saruk, szorítók,
elektródafogók, egyéb eszközök, hegesztőelektród{k).
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül
helyezésének elmélete.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{ny alapj{n.
Felrakó hegesztés technológi{ja.
Az elektróda tart{sa, vezetése.
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési Biztons{gi Szab{lyzat (HBSZ) ismerete.
Munkahely biztons{gos kialakít{sa, tűz- és környezetvédelem.
10.3.3. Hegesztett kötések vizsg{lata
36 óra/36 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hib{k megismerése (repedések, üregek és salakz{rv{nyok,
összeolvad{si- és mérethib{k, alak- és méreteltérések, egyéb hib{k).
Hegesztés sor{n elkövetett hib{k felismerése, vizsg{lata (előkészítés és
munkadarabok összeillesztésének hib{i, gyökhiba, a varratkezdés és
varratbefejezés hib{i, külalaki hib{k).
Üzemi körülmények hat{s{ra kialakult eltérések felismerése (pl. kif{rad{s).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsol{sos vizsg{latok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító
vizsg{lat, keménységmérés, mikroszkópi vizsg{lat, makroszkópos vizsg{lat).
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Roncsol{smentes vizsg{latok elve (Felületi hib{k detekt{l{sa - szemrevételezés,
folyadékbehatol{sos, m{gnesporos, örvény{ramos vizsg{latok -, belső hib{k
felt{r{sa - radiogr{fiai, röntgen vizsg{lat, ultrahangos vizsg{lat).
Környezeti feltételek vizsg{lata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{sok.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Szabv{nyok haszn{lata.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Mérőeszközök haszn{lata.
Hibajavít{sok végzésének ismerete.
10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
10.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

10.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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11. Hegesztési gyakorlatok I. tant{rgy

252 óra/ 280 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló készségszinten saj{títsa el a különböző hegesztési elj{r{sok technik{j{t, a
műszaki dokument{ció alapj{n végezze el ön{llóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munk{j{t segítő legmodernebb technológi{kat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szab{lyokat, sz{mít{sokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő
szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munk{ra való igénye.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tant{rgyra.
11.3. Témakörök és elemeik
11.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
140 óra/140 óra
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus v{g{s eszközeinek be{llít{sa, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű haszn{lata,
karbantart{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok v{gófejeinek és betéteinek kiv{laszt{sa és haszn{lata.
WPS (gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti paraméterek be{llít{sa.
WPS szerinti hegesztést és v{g{si feladatok.
V{gott felület minősítése, hib{inak, eltéréseinek felismerése, vizsg{lata.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver alkalmaz{sa.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiv{laszt{sa és haszn{lata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előír{sok betart{sa.
11.3.2. Bevontelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
140 óra/140 óra
Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése.
Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt.
Megfelelő hegesztőgép kiv{laszt{sa.
Bevontelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök haszn{lata
(kesztyű, kötény, l{bsz{rvédő, tüzifogó).
Bevontelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges szersz{mok haszn{lata
(salakverő kalap{cs, drótkefe, beverő szersz{m, egyéb ellenőrző
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mérőeszközök).
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmaz{sa.
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése
és karbantart{sa, gépkönyvek ismerete, haszn{lata.
Hegesztési paraméterek meghat{roz{sa.
Megfelelő elektródabevonat kiv{laszt{sa az adott feladathoz.
Szükség esetén az elektróda sz{rít{sa, sz{rít{si napló vezetése.
Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsg{latok.
Hegesztést biztosító segédelemek alkalmaz{sa.
Hegesztési sorrendterv készítése.
Hegesztés végrehajt{sa (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés).
Az ívhegesztés ömlesztőfolyamat{nak gyakorl{sa.
Hegesztőív keltése és fenntart{sa a hegesztés sor{n.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban (vízszintes,
függőleges és fej feletti pozíciókban).
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti hegesztési feladatok.
A felülettisztas{g WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti ellenőrzése.
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.
Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése.
Fűzővarratok lesalakol{sa, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések
elt{volít{sa.
Elektróda ívhúz{sa, tart{sa és vezetése.
Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, haszn{lata.
Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata.
Hegesztés sor{n elkövetett hib{k felismerése, vizsg{lata.
Hegesztési eltérések javít{sa.
Hegesztett kötések minősítése (Roncsol{sos és roncsol{smentes vizsg{latok
elvégzése).
Munkavégzés befejezési rendjének betart{sa.
Munka- baleseti és környezetvédelmi előír{sok betart{sa a hegesztés
előkészítése, elvégzése és minősítése sor{n.
Hegesztési Biztons{gi Szab{lyzat (HBSZ) alkalmaz{sa.
Zaj, és hőhat{s elleni védelem.
11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
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11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

78

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

-

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő
szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

11.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11455 - 12 azonosító sz{mú
A fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő
feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11455-12 azonosító sz{mú, Fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

x

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometri{t biztosító
segédelemeket
Ellenőrzi a WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s)
alapj{n az elkészített varratgeometri{t és
felülettisztas{got

x

x

x

x

WPS-ben meghat{rozott gyökvédelmet biztosít
WPS alapj{n segédanyagokat beazonosít és
összekészít

x

x

x

x

Fogyóelektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja

x

11455-12
Fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő

Termikus v{g{s, darabol{s

Ellenőrzi az össze{llít{s pontoss{g{t
Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és
végpontjait

Termikus v{g{s, darabol{s

Hegesztett kötések vizsg{lata

Hegesztési
gyakorlatok II.

Fogyóelektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja

Hegesztési ismeretek II.

FELADATOK

x

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

x

x

x

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)
Elj{r{snak megfelelő hegesztő berendezést
v{laszt

x

x

x

x

x

Ellenőrzi a csatlakoz{st HBSZ szerint

x

x

x

Polarit{st és a paramétereket be{llít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus v{g{shoz paramétereket be{llít,
hevítő/éghető g{z- és az oxigénell{t{st biztosít

x

Palackcserét végez

x

Üzembe helyezi a g{zhegesztő-berendezést

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
v{g{shoz szükséges védőeszközöket

x

x
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x
x

x

x

Termikus v{g{st végez

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a
g{zmennyiséget be{llítja

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

Hegesztett kötést készít fogyóelektród{s
védőg{zas ívhegesztéssel

x

x

Ellenőrzi a besz{ll{si engedély meglétét

x

x

Munkavégzés közben dokument{lja a
folyamatok végrehajt{s{t

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
x

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

x

A Gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

x

x

x

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-,
Karbantart{si utasít{s haszn{lata

x

x

x

x

Anyagok, segédanyagok értelmezése,
haszn{lata

x

x

x

x

x

Az ötvöző-anyagok hat{sa a hegeszthetőségre

x

A bevontelektród{s kézi ívhegesztés
hozaganyagai
x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata
x

Hegesztőg{zok haszn{lata

x

x

x
x

x

A g{zhegesztés hozaganyagai
A volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztés
hozaganyagai
A fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztés
hozaganyagai

x

Egyéb hegesztési technológi{k hozaganyagai
G{zhegesztő-berendezések és kezelésük

x

x

x

x

x

x

x

Bevont elektród{s kézi ívhegesztő berendezései
és kezelésük
Volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztő
berendezései és kezelésük
A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük
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A gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

A fogyóelektród{s, védőg{zas ívhegesztés
eszközei, berendezései és kezelésük

x

x

x

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb ívhegesztési elj{r{sok eszközei,
berendezései és kezelésük

x
x

x

Az ellen{ll{s-hegesztés eszközei, berendezései
és kezelésük

x

x

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb hegesztési elj{r{sok eszközei,
berendezései és kezelésük

x

x
x

Hegesztés-technológi{k

x

A l{ngv{g{s technológi{ja

x

A plazmav{g{s technológi{ja

x

x

Egyéb v{g{si technológi{k

x

x

A v{gott felület hib{i, eltérései

x

A hegesztő-berendezések haszn{lata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A l{ngforraszt{s eszközei, berendezései
Termikus szór{s
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmaz{sa az MSZ
EN ISO 6947 szerinti szabv{ny alapj{n

x

A varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő
jeleinek értelmezése

x

x

A hegesztőelj{r{sok berendezésinek,
eszközeinek ismerete

x

x

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

A hegesztési biztons{gi szab{lyzat alkalmaz{sa

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tiszt{ntart{sa

x

x

x

x

x
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x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

84

x

x

x

x

12. Hegesztési ismeretek II. tant{rgy

108 óra/108 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológi{kat.
A tant{rgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és
fejlesztését, j{ruljon hozz{ a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a hegesztési elj{r{sok jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez haszn{lt eszközök működésének a
megértésére. A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a gyakorlatban szerzett
tapasztalatokra.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
12.3. Témakörök és elemeik
12.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
36 óra/36 óra
Termikus v{g{s fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus v{g{s típusainak csoportosít{sa.
Termikus megmunk{l{si technológi{k.
Termikus v{gó berendezések (eszközök, szersz{mok, gépek) felépítése,
működése, szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus v{g{shoz haszn{lt ipari g{zok ismerete.
Termikus v{gó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus v{g{s v{gott felületének minőségét meghat{rozó tényezők ismerete,
hib{k felismerése, vizsg{lata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezésének alapismeretei.
Termikus
v{g{ssal
kapcsolatos
tűzvédelmi,
munkavédelmi
és
környezetvédelmi eszközök jellemzői, {ltal{nos ismeretek.
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
12.3.2. Fogyóelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
Az elektróda fogalma, típusai.
Fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik.
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36 óra/36 óra

Könnyűfémötvözetek és tulajdons{gaik.
Színesfémötvözetek és tulajdons{gaik.
Ötvözőanyagok hat{sa a hegeszthetőségre.
A hegesztett kötések felépítése.
Hegesztéshez szükséges polarit{s megv{laszt{sa.
Hegesztőív m{gneses hat{sa.
Anyag{tmenetre ható erők meghat{roz{sa.
Hegesztési paraméterek meghat{roz{sa.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Védőg{zok, hozaganyagok ismerete.
Hegesztő {ramforr{sok és adatt{bl{j{nak jellemzői (transzform{torok, hegesztő
egyenir{nyító, inverter, hegesztő gener{tor).
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése
(kesztyű, kötény, l{bsz{rvédő, tüzifogó).
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges szersz{mok megismerése
(salakverő kalap{cs, drótkefe, beverő szersz{m, egyéb ellenőrző
mérőeszközök).
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztő berendezések felépítése ({ramforr{sok,
hegesztéshez szükséges k{belek és csatlakozóik, saruk, szorítók,
elektródafogók, egyéb eszközök, hegesztőelektród{k).
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül
helyezésének elmélete.
Az elektróda tart{sa, vezetése.
Élkiképzés.
Varratképzés elmélete az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban.
Egyrétegű és többrétegű varratok elmélete.
Tompavarratok, sarokvarratok készítésének elmélete.
Fűzővarratok lesalakol{sa, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések
elt{volít{sa.
Hegesztési eltérések ismerete.
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) értelmezése.
Hegesztési Biztons{gi Szab{lyzat (HBSZ) ismerete.
Munkahely biztons{gos kialakít{sa, tűz- és környezetvédelem.
12.3.3. Hegesztett kötések vizsg{lata
36 óra/36 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hib{k megismerése (repedések, üregek és salakz{rv{nyok,
összeolvad{si- és mérethib{k, alak- és méreteltérések, egyéb hib{k).
Hegesztés sor{n elkövetett hib{k felismerése, vizsg{lata (előkészítés és
munkadarabok összeillesztésének hib{i, gyökhiba, a varratkezdés és
varratbefejezés hib{i, külalaki hib{k).
Üzemi körülmények hat{s{ra kialakult eltérések felismerése (pl. kif{rad{s).
Hegesztett kötések minősítése.
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Roncsol{sos vizsg{latok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító
vizsg{lat, keménységmérés, mikroszkópi vizsg{lat, makroszkópos vizsg{lat).
Roncsol{smentes vizsg{latok elve (Felületi hib{k detekt{l{sa - szemrevételezés,
folyadékbehatol{sos, m{gnesporos, örvény{ramos vizsg{latok -, belső hib{k
felt{r{sa - radiogr{fiai, röntgen vizsg{lat, ultrahangos vizsg{lat).
Környezeti feltételek vizsg{lata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{sok.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Szabv{nyok haszn{lata.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Mérőeszközök haszn{lata.
Hibajavít{sok végzésének ismerete.
12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

12.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13. Hegesztési gyakorlatok tant{rgy II.

252 óra/262 óra
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*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

13.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló készségszinten saj{títsa el a különböző hegesztési elj{r{sok technik{j{t, a
műszaki dokument{ció alapj{n végezze el ön{llóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munk{j{t segítő legmodernebb technológi{kat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szab{lyokat, sz{mít{sokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő
szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munk{ra való igénye.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek II. elméleti tant{rgyra.
13.3. Témakörök és elemeik
13.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
126 óra/131 óra
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus v{g{s eszközeinek be{llít{sa, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű haszn{lata,
karbantart{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok v{gófejeinek és betéteinek kiv{laszt{sa és haszn{lata.
WPS (gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti paraméterek be{llít{sa.
WPS szerinti hegesztést és v{g{si feladatok.
V{gott felület minősítése, hib{inak, eltéréseinek felismerése, vizsg{lata.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver alkalmaz{sa.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiv{laszt{sa és haszn{lata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előír{sok betart{sa.
13.3.2. Fogyóelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
126 óra/131 óra
Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt.
Megfelelő hegesztőgép kiv{laszt{sa.
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök haszn{lata
(kesztyű, kötény, l{bsz{rvédő, tüzifogó).
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges szersz{mok haszn{lata
(salakverő kalap{cs, drótkefe, beverő szersz{m, egyéb ellenőrző
mérőeszközök).
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmaz{sa.
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
89

karbantart{sa, gépkönyvek ismerete, kezelési, szerelési, karbantart{si utasít{s
haszn{lata.
Hegesztési paraméterek meghat{roz{sa.
Anyagok, segédanyagok ismerete.
Az anyagok tulajdons{gainak {tültetése gyakorlatba.
Fémes anyagok rendszerezése, haszn{lata.
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdons{gaik.
Színesfémötvözetek és tulajdons{gaik.
Ötvözőanyagok hat{sa a hegeszthetőségre.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszil{rd
acélok, erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és
ötvözetei, a nikkel és ötvözetei.
Ívhegesztés berendezései, eszközei.
A hegesztett kötés felépítése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Fogyóelektród{s, védőg{zas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez.
Hegesztő{ramforr{s.
Huzalelőtoló berendezés.
Hegesztőpisztoly.
Fogyóeleketród{s védőg{zas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőg{zok
haszn{lata és alkalmaz{sa.
Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsg{latok.
Hegesztést biztosító segédelemek alkalmaz{sa.
Hegesztési sorrendterv készítése.
Hegesztéstechnológi{k.
WPS-ben meghat{rozott gyökvédelem biztosít{sa.
WPS alapj{n a segédanyagokat beazonosít{sa és összekészítése.
A WPS szerinti védőg{zt (védőg{zokat) csatlakoztat{sa és be{llít{sa.
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) alapj{n az elkészített varratgeometria és
felülettisztas{g ellenőrzése.
Hegesztés közben huzal cserélésének folyamata.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezése.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban.
Varratképzés vízszintes helyzetekben.
Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben.
Hegesztési eltérések javít{sa.
Hegesztett kötések minősítése (Roncsol{sos és roncsol{smentes vizsg{latok
elvégzése).
Munkavégzés befejezési rendjének betart{sa.
Munka- baleseti és környezetvédelmi előír{sok betart{sa a hegesztés
előkészítése, elvégzése és minősítése sor{n.
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Hegesztési Biztons{gi Szab{lyzat (HBSZ) alkalmaz{sa.
Zaj, és hőhat{s elleni védelem.
13.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
13.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
Fogyóelektród{s kézi ívhegesztő
szakmai munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

13.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11456 - 12 azonosító sz{mú
G{zhegesztő feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11456-12 azonosító sz{mú, G{zhegesztő feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és
végpontjait

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben

x

x

Elhelyezi a hegesztési geometri{t biztosító
segédelemeket

x

x

Ellenőrzi a WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s)
alapj{n az elkészített varratgeometri{t és
felülettisztas{got

x

WPS alapj{n segédanyagokat beazonosít és
összekészít

x

Termikus v{g{s,
darabol{s

G{zhegesztés
technológi{ja

Ellenőrzi az össze{llít{s pontoss{g{t

11456-12
G{zhegesztő feladatok

Termikus v{g{s,
darabol{s

Hegesztett kötések
vizsg{lata

Hegesztési
gyakorlatok III.

G{zhegesztés
technológi{ja

Hegesztési ismeretek III.

FELADATOK

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

x

x

x

x

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

Elj{r{snak megfelelő hegesztő berendezést
v{laszt

x

x

x

Ellenőrzi a csatlakoz{st HBSZ szerint

x

x

x

Polarit{st és a paramétereket be{llít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus v{g{shoz paramétereket be{llít,
hevítő/éghető g{z- és az oxigénell{t{st biztosít

x

Palackcserét végez

x

x

x

x

Üzembe helyezi a g{zhegesztő-berendezést

x

x

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
v{g{shoz szükséges védőeszközöket

x

x

Termikus v{g{st végez

x

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot

x
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x

x

x

x
x

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a
g{zmennyiséget be{llítja

x

x

x

x

x

x

Ellenőrzi a besz{ll{si engedély meglétét

x

x

Hegesztett kötést készít g{zhegesztéssel

x

x

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít
Hegesztett kötést készít volfr{melektród{s
védőg{zas ívhegesztéssel

Munkavégzés közben dokument{lja a folyamatok
végrehajt{s{t

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
x

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

x

A Gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

x

x

x

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantart{si
utasít{s haszn{lata

x

x

x

x

x

x

x

x

Anyagok, segédanyagok értelmezése, haszn{lata
Az ötvöző-anyagok hat{sa a hegeszthetőségre

x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata

x
x

Hegesztőg{zok haszn{lata

x
x

x

x
x

x

A g{zhegesztés hozaganyagai

x

Egyéb hegesztési technológi{k hozaganyagai

x

G{zhegesztő-berendezések és kezelésük

x

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

A gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Az ellen{ll{s-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb hegesztési elj{r{sok eszközei, berendezései
és kezelésük

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

A l{ngv{g{s technológi{ja

x

A plazmav{g{s technológi{ja

x

x

Egyéb v{g{si technológi{k

x

x

A v{gott felület hib{i, eltérései

x
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x

x

x

Hegesztés-technológi{k

x

x

x

x

x

A l{ngforraszt{s eszközei, berendezései

x

x

Termikus szór{s

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmaz{sa az MSZ EN
ISO 6947 szerinti szabv{ny alapj{n

x

A varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése

x

x

A hegesztőelj{r{sok berendezésinek, eszközeinek
ismerete

x

x

x

A hegesztési biztons{gi szab{lyzat alkalmaz{sa

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tiszt{ntart{sa

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

x

x

x

x
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14. Hegesztési ismeretek III. tant{rgy

96 óra/96 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

14.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológi{kat.
A tant{rgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és
fejlesztését, j{ruljon hozz{ a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a hegesztési elj{r{sok jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez haszn{lt eszközök működésének a
megértésére. A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a gyakorlatban szerzett
tapasztalatokra.
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3. Témakörök és elemeik
14.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
32 óra/32 óra
Termikus v{g{s fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus v{g{s típusainak csoportosít{sa.
Termikus megmunk{l{si technológi{k.
Termikus v{gó berendezések (eszközök, szersz{mok, gépek) felépítése,
működése, szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus v{g{shoz haszn{lt ipari g{zok ismerete.
Termikus v{gó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus v{g{s v{gott felületének minőségét meghat{rozó tényezők ismerete,
hib{k felismerése, vizsg{lata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezésének alapismeretei.
Termikus
v{g{ssal
kapcsolatos
tűzvédelmi,
munkavédelmi
és
környezetvédelmi eszközök jellemzői, {ltal{nos ismeretek.
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
14.3.2. G{zhegesztés technológi{ja
32 óra/32 óra
G{zhegesztés főbb jellemzői.
Hegesztől{ng szerkezete.
Alkalmazott g{zok tulajdons{gai, t{rol{suk.
G{zpalackok szerkezete, szerelvényei, kezelésük (cseréjük, t{rol{suk) szab{lyai.
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Hegesztőüzem g{zell{t{s{nak lehetőségei.
G{zhegesztő eszközök és berendezések ismerete, alkalmaz{sa.
G{zhegesztés technológi{ja.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{sok.
Gépészeti rajz, diagramok olvas{sa, értelmezése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Hegesztési el típusai, kialakít{sa.
Az élkiképzés és a hegesztési elj{r{s kapcsolata.
A hegesztett kötések típusai.
Varratképzés.
Jobbra hegesztés.
Balra hegesztés.
G{zelvétel és g{zfogyaszt{s meghat{roz{sa.
G{zhegesztés hozaganyagai, hegesztőp{lc{k fajt{i, jelölése.
Hegesztőp{lc{k ismerete, alkalmaz{suk.
Folyósítószerek ismerete.
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik.
G{zhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Forraszt{si elj{r{sok és forraszanyagok ismerete.
G{zpalackok színjelölése.
G{zhegesztéskor előforduló hegesztési eltérések keletkezésének okai és
elkerülésük, javít{sa.
G{zhegesztés biztons{gtechnikai előír{sai.
G{zhegesztéshez szükséges védőeszközök rendeltetésszerű haszn{lata.
G{zhegesztés veszélyforr{sainak ismerete.
G{zhegesztés környezetk{rosító hat{sainak ismerete.
Munka-, balesetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek, előír{sok betart{sa.
14.3.3. Hegesztett kötések vizsg{lata
32 óra/32 óra
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hib{k megismerése (repedések, üregek és salakz{rv{nyok,
összeolvad{si- és mérethib{k, alak- és méreteltérések, egyéb hib{k).
Hegesztés sor{n elkövetett hib{k felismerése, vizsg{lata (előkészítés és
munkadarabok összeillesztésének hib{i, gyökhiba, a varratkezdés és
varratbefejezés hib{i, külalaki hib{k).
Üzemi körülmények hat{s{ra kialakult eltérések felismerése (pl. kif{rad{s).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsol{sos vizsg{latok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító
vizsg{lat, keménységmérés, mikroszkópi vizsg{lat, makroszkópos vizsg{lat).
Roncsol{smentes vizsg{latok elve (Felületi hib{k detekt{l{sa - szemrevételezés,
folyadékbehatol{sos, m{gnesporos, örvény{ramos vizsg{latok -, belső hib{k
felt{r{sa - radiogr{fiai, röntgen vizsg{lat, ultrahangos vizsg{lat).
Környezeti feltételek vizsg{lata (hegesztő és környezetének védelme)
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Minőségellenőrzési szempontok.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{sok.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Szabv{nyok haszn{lata.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Mérőeszközök haszn{lata.
Hibajavít{sok végzésének ismerete.
14.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
14.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

14.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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15. Hegesztési gyakorlatok III. tant{rgy

224 óra/256 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

15.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló készségszinten saj{títsa el a különböző hegesztési elj{r{sok technik{j{t, a
műszaki dokument{ció alapj{n végezze el ön{llóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munk{j{t segítő legmodernebb technológi{kat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szab{lyokat, sz{mít{sokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő
szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munk{ra való igénye.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek III. elméleti tant{rgyra.
15.3. Témakörök és elemeik
15.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
144 óra/128 óra
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus v{g{s eszközeinek be{llít{sa, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű haszn{lata,
karbantart{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok v{gófejeinek és betéteinek kiv{laszt{sa és haszn{lata.
WPS (gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti paraméterek be{llít{sa.
WPS szerinti hegesztést és v{g{si feladatok.
V{gott felület minősítése, hib{inak, eltéréseinek felismerése, vizsg{lata.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver alkalmaz{sa.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiv{laszt{sa és haszn{lata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előír{sok betart{sa.
15.3.2. G{zhegesztés technológi{ja
144 óra/128 óra
Össze{llít{s pontoss{g{nak ellenőrzése.
Fűzővarratok karbantart{sa.
Hegesztést biztosító segédelemek ismerete, alkalmaz{suk.
G{zhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok haszn{lata.
Hegesztőg{zok, hegesztőp{lca, folyósítószer alkalmaz{sa.
G{zhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Össze{llított g{zhegesztő berendezések ellenőrzése, sziv{rg{spróba végzése,
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üzemi nyom{s be{llít{sa.
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantart{sa.
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti munkaprób{k hegesztése
feladatv{lt{sn{l.
Hegesztési és v{g{si feladatok (WPS szerint).
WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s) alapj{n az elkészített varratgeometria és
felülettisztít{s ellenőrzése.
WPS alapj{n a segédanyagok beazonosít{sa, összekészítése.
Varrathely fémtiszt{ra tisztít{sa.
G{zhegesztéshez
és
termikus
v{g{shoz
szükséges
védőeszközök
rendeltetésszerű haszn{lata.
A hegesztési él kialakít{sa, élek illesztése, fűzése.
A hegesztett kötések típusainak alkalmaz{sa.
Hegesztől{ng be{llít{sa.
Hegesztés végrehajt{sa.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{si alkalmaz{sok.
Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése.
Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmaz{suk.
Előrajzol{s, reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Balra hegesztés.
Jobbra hegesztés.
Próbahegesztés ellenőrzése törésprób{val vagy csiszolattal.
Hegesztési eltérések felismerése, vizsg{lata, javít{sa.
Hegeszthetőség: az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és
ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése.
G{zpalackok cseréje, t{rol{sa.
Forraszt{sok végrehajt{sa.
G{zhegesztés veszélyforr{sainak ismerete, védőeszközök haszn{lata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előír{sok betart{sa.
15.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
15.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
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15.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
G{zhegesztő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

x

-

x

-

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

15.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11455 - 12 azonosító sz{mú
Volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztő
feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11455-12 azonosító sz{mú, Volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Volfr{melektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja

Hegesztési
gyakorlatok IV.

Termikus v{g{s, darabol{s

Hegesztett kötések vizsg{lata

11456-12
Volfr{mtelektród{s kézi ívhegesztő feladatok

Volfr{melektród{s kézi
ívhegesztés technológi{ja

Termikus v{g{s, darabol{s

Hegesztési ismeretek IV.

FELADATOK
Ellenőrzi az össze{llít{s pontoss{g{t

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és
végpontjait
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometri{t biztosító
segédelemeket

x

x

x

x

x

x

x

x

Ellenőrzi a WPS (Gy{rtói Hegesztési Utasít{s)
alapj{n az elkészített varratgeometri{t és
felülettisztas{got

x

WPS-ben meghat{rozott gyökvédelmet biztosít

x

x

WPS alapj{n segédanyagokat beazonosít és
összekészít

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
hegesztéshez szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

x

x

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

Elj{r{snak megfelelő hegesztő berendezést
v{laszt

x

x

x

Ellenőrzi a csatlakoz{st HBSZ szerint

x

x

x

Polarit{st és a paramétereket be{llít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus v{g{shoz paramétereket be{llít,
hevítő/éghető g{z- és az oxigénell{t{st biztosít

x

Palackcserét végez

x

Üzembe helyezi a g{zhegesztő-berendezést

x

x

x

x

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen haszn{lja a
v{g{shoz szükséges védőeszközöket
Termikus v{g{st végez
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x
x

x

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a
g{zmennyiséget be{llítja

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

Hegesztett kötést készít volfr{melektród{s
védőg{zas ívhegesztéssel

x

x

Ellenőrzi a besz{ll{si engedély meglétét

x

x

Munkavégzés közben dokument{lja a folyamatok
végrehajt{s{t

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

x

x

A Gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése

x

x

x

x

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantart{si
utasít{s haszn{lata

x

x

x

x

Anyagok, segédanyagok értelmezése, haszn{lata

x

x

x

x

Az ötvöző-anyagok hat{sa a hegeszthetőségre

x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata

x

Hegesztőg{zok haszn{lata

x

A volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztés
hozaganyagai

x

x
x

x
x

x

x

Egyéb hegesztési technológi{k hozaganyagai

x

x

G{zhegesztő-berendezések és kezelésük

x

x

Volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztő
berendezései és kezelésük

x

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

A gy{rtói Hegesztési Utasít{s (WPS) felépítése,
tartalma, értelmezése
A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x
x

x

x

Egyéb ívhegesztési elj{r{sok eszközei,
berendezései és kezelésük

x

x

Az ellen{ll{s-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

x

x

Egyéb hegesztési elj{r{sok eszközei, berendezései
és kezelésük

x

x
x
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x

x
x

Hegesztés-technológi{k

x

x

A l{ngv{g{s technológi{ja

x

A plazmav{g{s technológi{ja

x

x

Egyéb v{g{si technológi{k

x

x

A v{gott felület hib{i, eltérései

x

A hegesztő-berendezések haszn{lata

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Varratképzési ismeretek alkalmaz{sa az MSZ EN
ISO 6947 szerinti szabv{ny alapj{n
A varratmérő és ellenőrzőeszközök haszn{lata

x

A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
értelmezése
A hegesztőelj{r{sok berendezésinek, eszközeinek
ismerete
A hegesztési biztons{gi szab{lyzat alkalmaz{sa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tiszt{ntart{sa

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

x

x

x

x
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16. Hegesztési ismeretek IV. tant{rgy

64 óra/64 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

16.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológi{kat.
A tant{rgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és
fejlesztését, j{ruljon hozz{ a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a hegesztési elj{r{sok jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez haszn{lt eszközök működésének a
megértésére. A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a gyakorlatban szerzett
tapasztalatokra.
16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
16.3. Témakörök és elemeik
16.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
22 óra/22 óra
Termikus v{g{s fogalma, elve, feltételei, folyamata.
Termikus v{g{s típusainak csoportosít{sa.
Termikus megmunk{l{si technológi{k.
Termikus v{gó berendezések (eszközök, szersz{mok, gépek) felépítése,
működése, szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus v{g{shoz haszn{lt ipari g{zok ismerete.
Termikus v{gó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus v{g{s v{gott felületének minőségét meghat{rozó tényezők ismerete,
hib{k felismerése, vizsg{lata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezésének alapismeretei.
Termikus
v{g{ssal
kapcsolatos
tűzvédelmi,
munkavédelmi
és
környezetvédelmi eszközök jellemzői, {ltal{nos ismeretek.
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.
16.3.2. Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
22 óra/22 óra
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés elve és technológi{ja.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztő berendezés felépítése és működési elve.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés paramétereinek meghat{roz{sa
Nem fogyóelektród{s, védőg{zas ívhegesztés eszközei, berendezései és
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kezelésük.
Hegesztés-technológi{k.
Nem fogyóelektród{s, védőg{zas ívhegesztési anyagok előkészítésének
ismerete hegesztéshez, a berendezések haszn{lat{nak elvi ismerete, a hegesztés
végrehajt{s{nak elvi ismerete.
Egyen- és v{ltakozó {ramú hegesztő berendezések ismerete.
Védőg{zok ismerete, szerepe, tulajdons{gai, jellemzői, t{rol{suk.
Védőg{zok hat{sa a beolvad{si mélységre.
G{zpalackok színjelölése.
Volfr{melektród{k típusai, {ramterhelhetősége, nemzetközi jelölése.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés hozaganyagai.
Volfr{melektród{s ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése,
működése és kezelése.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés biztons{gtechnikai előír{sai.
Hegesztő {ramforr{s adatt{bl{j{nak jellemzői.
Munkahely biztons{gos kialakít{sa, tűz- és környezetvédelem.
Hegesztőp{lc{k ismerete, felismerése, haszn{lati lehetőségei.
Varratképzések ismerete.
Fémek ismerete, fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Anyagok, segédanyagok ismerete.
Az anyagok tulajdons{gainak ismerete.
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdons{gaik.
Színesfémötvözetek és tulajdons{gaik.
Ötvözőanyagok hat{sa a hegeszthetőségre.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{sok.
Szabv{nyok ismerete.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezése.
Gépészeti rajz készítése.
Diagramok olvas{sa, értelmezése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantart{si utasít{s haszn{lata.
Hegesztő felületek megtisztít{s{nak elve.
Veszélyes hulladékok szakszerű t{rol{s{nak elve.
Volfr{melekotród{s ívhegesztés környezetk{rosító hat{sa.
Tűzoltó berendezések, eszközök ismerete.
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előír{sainak ismerete.
Munkavégzés szab{lyainak ismerete.
16.3.3. Hegesztett kötések vizsg{lata
Hegesztési eltérések ismerete.
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20 óra/20 óra

Hegesztési hib{k megismerése (repedések, üregek és salakz{rv{nyok,
összeolvad{si- és mérethib{k, alak- és méreteltérések, egyéb hib{k).
Hegesztés sor{n elkövetett hib{k felismerése, vizsg{lata (előkészítés és
munkadarabok összeillesztésének hib{i, gyökhiba, a varratkezdés és
varratbefejezés hib{i, külalaki hib{k).
Üzemi körülmények hat{s{ra kialakult eltérések felismerése (pl. kif{rad{s).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsol{sos vizsg{latok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító
vizsg{lat, keménységmérés, mikroszkópi vizsg{lat, makroszkópos vizsg{lat).
Roncsol{smentes vizsg{latok elve (Felületi hib{k detekt{l{sa - szemrevételezés,
folyadékbehatol{sos, m{gnesporos, örvény{ramos vizsg{latok -, belső hib{k
felt{r{sa - radiogr{fiai, röntgen vizsg{lat, ultrahangos vizsg{lat).
Környezeti feltételek vizsg{lata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{sok.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Szabv{nyok haszn{lata.
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése.
Mérőeszközök haszn{lata.
Hibajavít{sok végzésének ismerete.
16.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
16.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
16.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

16.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

16.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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17. Hegesztési gyakorlatok IV. tant{rgy

224 óra/256 óra

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

17.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló készségszinten saj{títsa el a különböző hegesztési elj{r{sok technik{j{t, a
műszaki dokument{ció alapj{n végezze el ön{llóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munk{j{t segítő legmodernebb technológi{kat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szab{lyokat, sz{mít{sokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő
szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munk{ra való igénye.
17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek IV. elméleti tant{rgyra.
17.3. Témakörök és elemeik
17.3.1. Termikus v{g{s, darabol{s
144 óra/128 óra
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.
Termikus v{g{s eszközeinek be{llít{sa, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus v{g{s eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű haszn{lata,
karbantart{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa.
Termikus v{g{si elj{r{sok v{gófejeinek és betéteinek kiv{laszt{sa és haszn{lata.
WPS (gy{rtói Hegesztési Utasít{s) szerinti paraméterek be{llít{sa.
WPS szerinti hegesztést és v{g{si feladatok.
V{gott felület minősítése, hib{inak, eltéréseinek felismerése, vizsg{lata.
Elemi szintű sz{mítógép-haszn{lat.
Hegesztő-v{gógép kezelőszoftver alkalmaz{sa.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiv{laszt{sa és haszn{lata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előír{sok betart{sa.
17.3.2. Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
144 óra/ 128 óra
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok.
Össze{llít{s pontoss{g{nak ellenőrzése.
A géphez történő munka- és testk{bel, illetve t{vszab{lyozó csatlakoztat{s{nak
gyakorlata, valamint a h{lózatba való bekötés.
A WPS szerinti védőg{zt (védőg{zokat) alkalmaz{sa, bekötési művelete.
Élelőkészítés.
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Fűzővarratok karbantart{sa, munkadarab össze{llít{sa
Gépcsatlakoz{sok ellenőrzési feladata (elektromos, g{z-, nagynyom{sú
vezetékek).
Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök előír{sainak
betart{sa a munkaterületen.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok haszn{lata.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztő berendezés működése.
Egyen- és v{ltakozó {ramú hegesztő berendezések haszn{lata.
Védőg{zok szerepe, t{rol{suk.
Védőg{zak hat{sa a beolvad{s mélységre.
G{zpalackok haszn{lata.
Volfr{melektróda haszn{lat.
Volfr{melektród{s ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése,
működése és kezelése.
Hegesztőp{lc{k ismerete, felismerése, haszn{lata.
Volfr{melektród{s kézi ívhegesztés gépeinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantart{sa.
Szükséges anyagmennyiség kisz{mít{sa.
Varrathely fémtiszt{ra tisztít{sa.
[ltal{nos minőségű hegesztett kötést készítése volfr{melektród{s védőg{zas
ívhegesztéssel.
A berendezés HBSZ szerinti üzemen kívül helyezése.
Munkaterület karbantart{sa.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varrat{br{zol{si alkalmaz{sok.
Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése.
Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmaz{suk.
Előrajzol{s, reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Veszélyes hulladékok kezelése, szakszerű t{rol{sa.
Hegesztési eltérések felismerése, vizsg{lata, javít{sa.
Védőeszközök haszn{lata.
Folyamatos minőségellenőrzést végez.
Munkahely biztons{gos kialakít{sa, tűz- és környezetvédelem.
17.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely
17.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k
17.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.

egyéni
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

17.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.2
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték
Gyakorlati munkavégzés körében
G{zhegesztő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

x

-

x
x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

17.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

116

Összefüggő szakmai gyakorlat
I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

Tant{rgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

10180-12
A hegesztés előkészítő és befejező
műveletei
11453-12
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő
feladatok
11455-12
Fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő
feladatok

Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Fémek alakít{sa
Alapszerelések végzése
Hegesztési alapgyakorlatok tant{rgy
A hegesztés előkészítő műveletei
A hegesztés befejező műveletei
Hegesztési gyakorlatok I. tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés
technológi{ja
Hegesztési gyakorlatok II. tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Hegesztési gyakorlatok III. tant{rgy

11456-12
G{zhegesztő feladatok

Termikus v{g{s, darabol{s

11457-12
Volfr{melektród{s védőg{zas
ívhegesztő feladatok

Hegesztési gyakorlatok IV. tant{rgy

G{zhegesztés technológi{ja

Termikus v{g{s, darabol{s
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1/9. .évfolyamot követően
Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy

Gépészeti alapmérések
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség,
síklapús{g,
derékszögesség,
p{rhuzamoss{g,
egytengelyűség, mérése ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Roncsol{sos anyagvizsg{latok (szakítóvizsg{lat, keménység vizsg{lata,
technológiai prób{k)
Fémek alakít{sa
Előrajzol{ssal szembeni követelmények
Az előrajzol{s lépései
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzol{s eszközei
Az előrajzol{s folyamata
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai
Síkbeli és térbeli előrajzol{s
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez
Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal
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10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1/9. évfolyamot követően
Hegesztési alapgyakorlatok tant{rgy
A hegesztés előkészítő műveletei
Felhegeszti a kifutólemezeket
Fűzővarrattal munkadarabot össze{llít
A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a hibajavít{sokat szükség szerint

11453-12 Bevontelektród{s kézi ívhegesztő feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1/9. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek
beüzemelése és karbantart{sa
Hegesztés végrehajt{sa
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése

11455-12 Fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 2/10. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
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11456-12 G{zhegesztő feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 2/10. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
G{zhegesztés technológi{ja
G{zhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantart{sa
Hegesztés végrehajt{sa
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban

11457-12 Volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztő feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 2/10. évfolyamot követően
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
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II. Két évfolyamos oktat{s közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

Tant{rgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

10180-12
A hegesztés előkészítő és befejező
műveletei
11453-12
Bevontelektród{s kézi ívhegesztő
feladatok
11455-12
Fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő
feladatok

Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Fémek alakít{sa
Alapszerelések végzése
Hegesztési alapgyakorlatok tant{rgy
A hegesztés előkészítő műveletei
A hegesztés befejező műveletei
Hegesztési gyakorlatok I. tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés
technológi{ja
Hegesztési gyakorlatok II. tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Hegesztési gyakorlatok III. tant{rgy

11456-12
G{zhegesztő feladatok

Termikus v{g{s, darabol{s

11457-12
Volfr{melektród{s védőg{zas
ívhegesztő feladatok

Hegesztési gyakorlatok IV. tant{rgy

G{zhegesztés technológi{ja

Termikus v{g{s, darabol{s

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy
Gépészeti alapmérések
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val
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Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség,
síklapús{g,
derékszögesség,
p{rhuzamoss{g,
egytengelyűség, mérése ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Roncsol{sos anyagvizsg{latok (szakítóvizsg{lat, keménység vizsg{lata,
technológiai prób{k)
Fémek alakít{sa
Előrajzol{ssal szembeni követelmények
Az előrajzol{s lépései
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzol{s eszközei
Az előrajzol{s folyamata
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai
Síkbeli és térbeli előrajzol{s
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez
Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal

10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Hegesztési alapgyakorlatok tant{rgy
A hegesztés előkészítő műveletei
Felhegeszti a kifutólemezeket
Fűzővarrattal munkadarabot össze{llít
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A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a hibajavít{sokat szükség szerint

11453-12 Bevontelektród{s kézi ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés technológi{ja
Bevontelektród{s kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek
beüzemelése és karbantart{sa
Hegesztés végrehajt{sa
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése

11455-12 Fogyóelektród{s védőg{zas ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa

11456-12 G{zhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
G{zhegesztés technológi{ja
G{zhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantart{sa
Hegesztés végrehajt{sa
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabv{nyos pozíciókban
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11457-12 Volfr{melektród{s védőg{zas ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok tant{rgy
Termikus v{g{s, darabol{s
Termikus v{g{si elj{r{sok végrehajt{sa
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1.34.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
34 521 04

Ipari gépész
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési kerettanterv
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– a(z) 34 521 04
Ipari gépész
szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 521 04
A szakképesítés megnevezése: Ipari gépész
A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 5. Gépészet
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 év
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
125

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében az 5. Gépészet
szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek
P{lyaalkalmass{gi követelmények: -

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tant{rgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

T{rgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{t a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi
részletei az al{bbiak: nincs
Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
nincs
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VI.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

évfolyam
1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
Összesen:

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
14,5 óra/hét
23 óra/hét
23 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
736 óra/év
2366 óra

heti órasz{m éves órasz{m
szabads{v
szabads{v
nélkül
nélkül
31,5 óra/hét
1134 óra/év
160 óra
31,5 óra/hét
1008 óra/év
2302 óra
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heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
816 óra/év
2608 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodulok

1/9. évfolyam
Tant{rgyak

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

2/10. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

Szakiskolai képzés közismereti oktat{s nélkül
3/11. évfolyam

ögy

1. évfolyam

elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
heti
órasz{m órasz{m órasz{m órasz{m

2. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Foglalkoztat{s II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztat{s I.

Foglalkoztat{s I.

2

2

Gépészeti alapozó
10162-12
feladatok
Gépészeti alapozó
Gépészeti alapozó
feladatok
feladatok gyakorlata
10163-12
Munkavédelem
Gépészeti
munkabiztons{g
Elsősegélynyújt{s
és
gyakorlata
környezetvédelem

0,5

0,5

2

2

4

4

1

1
1

1
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Gépészeti kötések
alapjai
10166-12
Gépészeti kötési
Gépészeti kötések
feladatok
készítésének
gyakorlata
Szakmai
anyagismeret és
10173-12
Anyagvizsg{latok anyagvizsg{lat
és geometriai
Anyagvizsg{lat és
mérések
gépészeti mérések
gyakorlata
Gépelemek
be{llít{sa
10177-12
Gépelemek
Mérések és
szerelési feladatai be{llít{sok
gyakorlata
10178-12
Ipari gépész
műveletek
Összes óra
Összes óra

3

3

1

2

1

2

3

3

5

1

3

8

3

3

3

9

2

7

Fémmegmunk{l{sok

1

6

10

2,5

2

Üzembehelyezés
gyakorlata

8
4,5

10
14,5

9
140

14
23

8
140

15
23

10
12,5

19
31,5

8,5
160

23
31,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali
rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{s
nélkül

Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodul

Órasz{m

Tant{rgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e
Munkahelyi egészség és
biztons{g

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

11497-12
Foglalkoztat{s I.

Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek kialakít{sa
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztons{ga
Munkakörnyezeti hat{sok
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztat{s II.

gy

ögy

Órasz{m

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam Összesen
e

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

140

140

4

160

16

16

16

16

Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
[ll{skeresés
Munkanélküliség

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

Foglalkoztat{s I.

64

64

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkav{llalói szókincs

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20
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10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

10163-12
Gépészeti
munkabiztons{g és
környezetvédelem

10166-12
Gépészeti kötési
feladatok

Gépészeti alapozó
feladatok
Műszaki dokument{ciók
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsg{lat
Fémek alakít{sa
Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata
Műszaki dokument{ciók
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsg{lat
Gépészeti alapismeretek
Munkavédelem
Munkabiztons{g
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Elsősegélynyújt{s
gyakorlata
Elsősegélynyújt{s alapjai
Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban
Sérülések ell{t{sa
Gépészeti kötések alapjai
Hegesztés, forraszt{s,
ragaszt{s
Szegecselés, csavaroz{s
Felületvédelem
Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata

72

72

72

18
18

18
18

18

18

18

18
144

144

72

144

144

36
36
36
36
36
12
12
12

36

36

36

36

36

12

12

12

12

12

12
108

108

36

108

32

48

48

12

36
24

36
24

10
10

72
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36
12
12
12

72

140

64

64

10173-12
Anyagvizsg{latok és
geometriai mérések

10177-12
Gépelemek szerelési
feladatai

Hegesztési, forraszt{si,
ragaszt{si gyakorlat
Szegecs-, csavarkötések
készítése
Felületvédelmi bevonatok
készítése
Szakmai anyagismeret és
anyagvizsg{lat
Szakmai anyagismeret
Roncsol{sos és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
Mérőeszközök,
mérőberendezések
Anyagvizsg{lat és
gépészeti mérések
gyakorlata
Roncsol{sos
anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
Mérőeszközök haszn{lata
Gépelemek be{llít{sa
Hajt{sok
Hidraulikus rendszerek
Pneumatikus rendszerek
Mérések és be{llít{sok
gyakorlata
Hajt{sok szerelése
Hidraulikus rendszerek
szerelése
Pneumatikus rendszerek
szerelése

36

108

12

48

40

12

12

12

12
144

108

32

48

48

12

12

36

36

10

12

24

24

10

180

108

60

288

32

36

96

12

60

36

96

10

60

36

96

10

108
36
36
36

132

288

140

96
32
32
32

204

324

224

108

548

108
36
36
36

64
24
20
20

320

172

216

320

84

72

100

108

80

72

110

108

60

72

110

536

10178-12
Ipari gépész
műveletek

Fémmegmunk{l{sok
Fémek melegalakít{sa,
tulajdons{g javít{sa
Kézi és gépi forg{csol{s
Üzembehelyezés elmélete
Üzembehelyezés
gyakorlata
Melegüzemi gyakorlat
Kézi és gépi forg{csol{si
feladatok
Üzembehelyezés

Összesen:
Összesen:
Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

80

80

29

22

29
22

20
22
256

162

360
522

140

324

504
828

140

64

256
736

256

64

320

18

40

119

140

119
480

140
272
736
1008

2086
2366

450
684
1134

742 / 31,36
1624 / 68,64

160

320

2142
2302

722 / 31,36
1580 / 68,64

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító sz{mú, Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkahelyek
kialakít{sa

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x
x

Olvasott szakmai szöveg megértése
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x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
x

x

Felelősségtudat
x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

1. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy

18 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges
kompetenci{k elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.3. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti
{ttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek
megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés
személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére
és testi épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a
munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a
biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajt{i, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
A munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai.
1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa

4 óra/4 óra
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Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok.
Szoci{lis létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és
felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi
anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri
alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai.
1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa.

2 óra/2 óra

Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EK138

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g,
meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési elj{r{s.

egyéb

Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények.
Kezelőelemek, védőberendezések kialakít{sa, a biztons{gos működés
ellenőrzése, ergonómiai követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra/2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok
valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek
biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII. törvényben
meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók,
munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló, 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Korm{ny és az {gazati miniszterek rendeleteinek
szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok,
illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
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A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkoz{si megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s, mint a megelőzés
eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
2.

2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak veszélyei,
{rtalmai

1.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x
x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet
x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít
x

Di{kmunk{t végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógép haszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
x

Önfejlesztés
Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség

x

Hat{rozotts{g
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x
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2. Foglalkoztat{s II. tant{rgy

16 óra

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a
munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsaj{tít{s{ra.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
2.3. Témakörök
2.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s: fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új Munka Törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony,
h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes
munka.
2.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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2.3.3. Áll{skeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél
felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai Unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l
(NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
2.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való
törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a
munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.
A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
2.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11497-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkoz{ssal)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatv{nyt kitölt

x

x

x

x

11497-12
Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s,
együttműködés melletti munk{t végez

x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran
haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai p{rbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reag{l{s egyszerű mondatokban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K
Nyelvi magabiztoss{g

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés
Analitikus gondolkod{s

x
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x

3. Foglalkoztat{s I. tant{rgy

64 óra/64 óra

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkoz{st is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Tov{bb{ egyszerű
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s mellett képes legyen eredményesen végezni a
munk{j{t.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési elj{r{sokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanul{si
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a
szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek
3.3. Témakörök
3.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók {tismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó
igeidőket,
illetve
begyakorolj{k
azokat,
hogy
a
munkav{llal{shoz kapcsolódóan az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó egyszerű mondatokban történő v{laszok megfogalmaz{sa. A
témakör elsaj{tít{sa révén a di{k alkalmass{ v{lik a munkavégzés sor{n az
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó {ltal
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére,
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdéseket megértse, valamint a
helyes igeidő haszn{lattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reag{lni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztoss{g csak az alapvető
igeidők helyes és pontos haszn{lata révén fog megvalósulni.
3.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra/10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagad{s,
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség,
szükségesség) - haszn{lata révén a di{k képes lesz egzaktabb módon
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkoz{sban
egyar{nt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az {ll{sinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva az a 3 alapvető
igeidő, a segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A
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kérdésfeltevés, a szórend alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén
alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tiszt{zó kérdéseket
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgat{s sor{n.
3.3.3. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegen nyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a di{k
idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív
nyelvtanul{si képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető t{rsalg{si témakörön keresztül valósul meg.
Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott idegen nyelv
struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet, és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök
elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
- személyes bemutatkoz{s
- a munka vil{ga
- napi tevékenységek, aktivit{s
- étkezés, sz{ll{s
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai
szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.4. Munkav{llalói szókincs
20 óra/20 óra
/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 20 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 ór{s 3 alapozó témakör
elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenci{val tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. A témakör tananyag{nak elsaj{tít{sa
révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi
orsz{gban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{ny
kitöltését. Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmass{ teszi
152

arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről t{jékozódjon. A
témakör tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra vonatkozó gyakran
haszn{lt kifejezéseket saj{títja el.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes
tanterem, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott
form{ban zajlik.
3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a
módszerek, mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

1.10.

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanul{s
szerepj{ték
h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Oszt{lykeret

1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

Csoportbont{s

Sorsz{m

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett

x
x
x
x
x
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x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.
2.1.

rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélír{s

3.
3.1.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaform{k körében

2.2.

4.1.
4.3.

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10162-12 azonosító sz{mú
Gépészeti alapozó feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10162-12 azonosító sz{mú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

x

x

x

x

x

x

Gépészeti
alapismeretek

x

Anyagismeret,
anyagvizsg{lat

Műszaki
dokument{ciók

x

Anyagismeret,
anyagvizsg{lat

Fémek alakít{sa

Gépészeti alapmérések

Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata

x

Műszaki
dokument{ciók

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

Gépészeti alapmérések

Gépészeti alapozó feladatok

FELADATOK
Tanulm{nyozza és értelmezi a munka t{rgy{ra, célj{ra
és a technológi{ra vonatkozó dokumentumokat
Kiv{lasztja, ellenőrzi és karbantartja az {ltal{nos kézi és
kisgépes fémalakító műveletekhez haszn{latos gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas,
értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi v{zlatrajzokat készít,
olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gy{rtott
elemeket, gépeket, szersz{mokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokument{ció alapj{n
Tanulm{nyozza és értelmezi az {ltal{nos gépészeti
anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciókat
Kiv{lasztja az {ltal{nos gépészeti célú anyagok és
alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghat{rozza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontoss{gi méréseket végez {ltal{nos
eszközökkel
[ltal{nos
roncsol{sos
és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latokat végez
Alakítja
a
munkadarabot
kézi
forg{csoló
alapelj{r{sokkal
Alakítja
a
munkadarabot
gépi
forg{csoló
alapelj{r{sokkal
Képlékenyalakít{st végez kézi alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes elj{r{sokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem
oldható kötéseket készít
Korrózió elleni védőbevonatot készít
Közreműködik
a
minőségbiztosít{si
feladatok
megvalósít{s{ban
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazza
a
munkabiztons{gi,
környezetvédelmi előír{sokat

tűz-

és

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, {br{zol{si módok
Gépészeti műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése,
készítése
Szabadkézi
v{zlatrajzok
készítése
egyszerű
alkatrészekről
Diagramok olvas{sa, értelmezése, készítése
Szabv{nyok haszn{lata
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantart{si útmutatók
haszn{lata
Mérési utasít{sok értelmezése
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdons{gaik
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdons{gaik
Színesfém ötvözetek és tulajdons{gaik
Ötvözőanyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira
Szabv{nyos ipari vasötvözetek, könnyűfém ötvözetek,
színesfém ötvözetek
Műszaki mérés eszközei, hosszméretek, szögek mérése
és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése
Anyagvizsg{latok
Képlékenyalakít{s
Forg{csol{si alapfogalmak, műveletek, technológi{k
Kézi és gépi forg{csol{s technológi{ja, eszközei
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei, szersz{mai
Érintésvédelmi alapismeretek
Szersz{mok, kézi kisgépek biztons{gos haszn{lata
Gépüzemeltetés,
anyagmozgat{s
munkabiztons{gi
szab{lyai
Hegesztési alapismeretek, hegesztő berendezések és
eszközök
Ívhegesztés, g{zhegesztés és l{ngv{g{s
Korrózióvédelem alapelj{r{sai és eszközei

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezés, alkatrészrajz
készítése, szabadkézi v{zlatkészítés
Diagramm, nomogram olvas{sa, értelmezése, műszaki
t{bl{zatok kezelése
Gépipari mérőeszközök haszn{lata, fémmegmunk{ló
kéziszersz{mok és kisgépek haszn{lata
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépeinek haszn{lata
Alaphegesztési elj{r{sok berendezéseinek, eszközeinek
haszn{lata
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x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g

x

x

x

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

x

x

x

Szab{lykövetés

x

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

x

x

x

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

x

x

x

Lényegfelismerés (lényegl{t{s)

x

x

x

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

x

x

x

x

x

x

x
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4. Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy

72 óra/ 72 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse
a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését,
hozz{j{ruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.
A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a megtapasztalt eseményekre és a
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajts{k végre a feladatokat,
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel
kapcsolatban.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
4.3. Témakörök
4.3.1. Műszaki dokument{ciók
18óra/18óra
Technológiai dokument{ciók fogalma, tartalma.
Gépészeti technológiai dokument{ciók, mint inform{cióhordozók, azok formai
és tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabv{nyok, előír{sok, megold{sok.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és
axonometrikus {br{zol{s.
Síkmetszés, valódi nagys{g meghat{roz{sa, kiterítés.
[that{sok, {that{sok alkatrészrajzokon.
Össze{llít{si és részletrajzok.
Alkatrész és össze{llít{si rajzok fogalma.
Metszet{br{zol{sok, szelvény egyszerűsített {br{zol{sok.
Méreth{lózat felépítése, különleges méretmegad{sok.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes {br{zol{sok.
A munka t{rgy{ra, célj{ra vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológi{kra vonatkozó dokument{ciók.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv.
Rendszerek rajzai, kapcsol{si v{zlatok, folyamat{br{k és folyamatrendszerek.
Technológiai sorrend fogalma, tartalma.
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4.3.2. Gépészeti alapmérések
18 óra/18óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése.
Mérési utasít{s.
Mérési pontoss{g.
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, t{bl{zatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hib{k.
Műszerhib{k.
Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű és nagypontoss{gú mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Digit{lis mérőeszközök típusai, alkalmaz{suk.
Külső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajt{i, tartalma.
4.3.3. Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Alapanyagok csoportosít{sa és tulajdons{gai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdons{gaik.
Ötvözők hat{sa.
A legfontosabb acélfajt{k alkalmaz{si területei.
Kiv{laszt{s szempontjai.
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok.
Könnyűfémek.
Nehézfémek.
Szinterelt szerkezeti anyagok.
Műanyagok.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosít{suk.
Hőkezelő elj{r{sok.
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18 óra/18óra

Hőkezelési hib{k.
Jellegzetes hib{k.
Anyaghib{k.
Öntési hib{k.
Hegesztési hib{k.
Forg{csol{s sor{n képződő hib{k.
Köszörülési hib{k.
Képlékeny alakít{s okozta hib{k.
Kif{rad{s.
Korrózió
Hibakimutat{s lehetőségei.
Anyagvizsg{lati módok.
Roncsol{s-mentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok, szakítóvizsg{lat, keménység vizsg{lat.
Technológiai prób{k.
Szakítóvizsg{lat
Hajlítóvizsg{lat.
Csövek gyűrűt{gító vizsg{lata.
Lapító vizsg{lat.
Törésvizsg{lat.
Ütővizsg{lat.
Keménységmérés
Metallogr{fiai vizsg{lat.
Endoszkópos vizsg{lat.
Folyadékbehatol{sos repedésvizsg{lat.
M{gnesezhető poros repedésvizsg{lat.
Ultrahangos repedésvizsg{lat.
Radiogr{fiai vizsg{lat.

4.3.4. Fémek alakít{sa
18 óra/18óra
Fémek feloszt{sa, fizikai-, kémiai tulajdons{gai.
Fémek technológiai tulajdons{gai.
Ötvözők hat{sai.
Kézi forg{csoló műveletek (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s, menetfúr{s).
Forg{cs nélküli alakít{si technológi{k alkalmaz{s{nak megismerése,
alkalmazott gépek, eszközök, szersz{mok.
Lemezhajlít{s.
Peremezés.
Domborít{s, ívelés.
A megmunk{l{sokra alkalmas és a gépészeti szakm{kban haszn{latos anyagok.
Alkatrészek illesztése.
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Illesztés reszeléssel.
H{ntoló szersz{mok, eszközök.
Lemezalkatrész készítése.
Sík és ívelt felületek h{ntol{sa.
A dörzs{raz{s szersz{mai és művelete.
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzs{raz{ssal.
Csiszoló és polírozó anyagok, szersz{mok és gépek.
Illesztés csiszol{ssal.
Komplex illesztési munk{k, ellenőrző feladatok.
Gépi forg{csol{s szersz{mai.
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei.
Eszterg{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Fúr{s, furatmegmunk{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Mar{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Köszörülés technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Gépüzemeltetés munkabiztons{gi szab{lyai.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.6.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
h{zi feladat

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

4.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tant{rgy

144 óra /144 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni és elsaj{títtatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó
feladatok és gyakorlatok összedolgozhatós{g{nak feltételeit; a nyersanyag,
alapanyag, anyagminőségek, megmunk{l{sok meghat{roz{s{t, illetve az
alkalmazott vizsg{latok módj{t.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
5.3. Témakörök
5.3.1. Műszaki dokument{ciók
36 óra/36óra
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi v{zlat alapj{n, rajzolvas{s.
Szerelési-, karbantart{si utasít{sok.
Sz{llítói megfelelőségi nyilatkozatok.
P{ly{zatok formai, tartalmi követelményei.
Engedélyek, törvények, hat{rozatok értelmezése.
Alkatrészrajzok, össze{llít{si rajzok, rajzdokument{ciók elemzése, archiv{l{sa.
Műhelyrajzok saj{toss{gai, elkészítése, dokument{l{sa.
Megmunk{l{si technológia behat{rol{sa, sorrendje alkatrészrajzok műszaki
tartalm{nak figyelembevételével.
Különféle szabv{nyok megismerése, alkalmaz{sa.
Minőségir{nyít{si dokumentumok elkészítésének szempontjai.
Gépek, berendezések műszaki dokument{ciói, fontosabb paraméterek
nyilv{ntart{sa.
Alkatrészek, eszközök nyilv{ntart{s{nak szempontjai, dokument{l{sa.
- Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész
nyersmérete, megmunk{l{shoz szükséges szersz{m és gép, {ll{sidő.
Javít{si jegyzőkönyvek.
Elektronikus dokument{ciók.
F{jlform{tumok, kiterjesztések.
Szövegszerkesztési alapismeretek.
Képfelbont{s, rasztergrafika és vektorgrafika előnyök, h{tr{nyok ismerete.
5.3.2. Gépészeti alapmérések
36 óra /36óra
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
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Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
5.3.3. Anyagismeret, anyagvizsg{lat
36 óra /36óra
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok.
Keménység vizsg{lat.
Keménységmérő elj{r{sok.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg {llapotban.
Dinamikus keménységmérések.
Rugalmas utóhat{s
Rugalmas alakv{ltoz{s.
Kúsz{s és relax{ció.
Mechanikai kif{rad{s, Wöhler-görbe.
Frekvencia befoly{sa a kif{rad{sra.
F{rasztó gépek.
Melegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Hidegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Nyomóvizsg{lat.
Hajlítóvizsg{lat.
Csavaróvizsg{lat.
Törésmechanikai vizsg{latok, Charpy-féle ütve hajlító vizsg{lat.
Vegyi összetétel vizsg{lata.
Korróziós vizsg{latok.
Mikroszkopikus vizsg{latok, marat{s, políroz{s, csiszol{s.
Hőtechnikai tulajdons{gok.
Villamos vezetőképesség mérése.
M{gneses tulajdons{g vizsg{lata.
Fémek és ötvözetek tulajdons{gai.
A hűtési sebesség hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Ötvözőelemek hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
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Hőkezelések csoportosít{sa.
5.3.4. Gépészeti alapismeretek
36óra /36 óra
Az előrajzol{ssal szembeni követelmények.
Az előrajzol{s lépései.
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzol{s eszközei.
Az előrajzol{s folyamata.
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa.
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s).
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).
Oldható kötések készítése.
Nem oldható kötések készítése.
Különféle fémfelületek előkészítése.
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazd{lkodó szervezetnél
5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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5.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz
{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1
1.4.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
szimul{ció
h{zi feladat

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

5.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x

-

x
x

-

5.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10163-12 azonosító sz{mú
Gépészeti munkabiztons{g és
környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10163-12 azonosító sz{mú, Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

x

Sérülések ell{t{sa

x

Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban

Környezetvédelem

x

Elsősegélynyújt{s
gyakorlata

Elsősegélynyújt{s
alapjai

Tűzvédelem

10163-12
Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem

Munkabiztons{g

Munkavédelem

FELADATOK
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi jogszab{lyokat, előír{sokat, valamint
a szakm{ra és egyéb szerelési-javít{si technológi{ra
vonatkozó előír{sokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztons{gos
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére,
t{rol{s{ra vonatkozó szab{lyokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel
kapcsolatos események kivizsg{l{s{ban
Jelzi a tüzet, részt vesz az olt{sban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előír{sokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi
szab{lyok
A munk{ltatók és a munkav{llalók jogai és
kötelezettségei
A munkahely biztons{gos kialakít{s{nak követelményei
A gépek, berendezések, szersz{mok haszn{lati és
kezelési utasít{sai
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja
Az anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztons{gi szimbólumok értelmezése
Elsősegélynyújt{si ismeretek
Munkavégzés szab{lyai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések haszn{lata
Inform{cióforr{sok kezelése
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok,
színjelölések értelmezése
Gépek, berendezések, szersz{mok szakszerű haszn{lata
Elsősegélynyújt{s
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x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

x

x

x

x

x

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

x

Felelősségtudat

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

x

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

x

x

x

x

x
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6. Munkavédelem tant{rgy

36 óra/ 36óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

6.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók munkavégzésének
kialakít{s{t és ön{lló gondolkod{sra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a
munka vil{g{nak, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének
megértésére.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
6.3. Témakörök
6.3.1. Munkabiztons{g
12 óra/12óra
Baleset és a munkahelyi baleset fogalma.
A munkahelyi balesetek és a foglalkoz{si megbetegedések fajt{i.
Veszélyforr{sok kialakul{sa.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények.
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa.
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa.
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatelemzés, kock{zatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések.
A munkavégzés fizikai {rtalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény.
A színek kialakít{sa.
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai.
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai.
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
Munkahely padlózata.
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6.3.2. Tűzvédelem
12 óra/12óra
[ltal{nos tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi oszt{lyok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok t{rol{sa.
Tűzveszélyes anyagok sz{llít{sa.
Tűzveszélyes anyagok dokument{l{sa.
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szab{lyzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
[ramtalanít{s.
Tűzolt{s módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa beltérben.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Oltóhat{s
Tűzmegelőzés
Tűzjelzés
Gépek, berendezések tűzvédelmi előír{sai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előír{sai.
Műszaki mentés.
Elektromos k{belek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőt{bl{k.
Feliratok.
Ir{nyfények.
Tűzg{tló nyíl{sz{rók.
Tűzvédő festékek.
Dokument{ciók.
6.3.3. Környezetvédelem
A környezetvédelem területei.
Természetvédelem.
Vízszennyezés vízforr{sok.

12 óra/12óra
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A levegő jellemzői, a levegőszennyezés.
Glob{lis felmelegedés és hat{sa a földi életre.
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése t{rol{sa.
Hulladékgyűjtő szigetek.
Gyűjtőhelyek kialakít{sa.
Veszélyes hulladékok t{rol{sa.
Veszélyes hulladékok begyűjtése.
Veszélyes hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok újrahasznosít{sa.
Hulladékok végleges elhelyezése.
Hulladékok leboml{sa.
Az ipar hat{sa környezetre.
Megújuló energiaforr{sok.
Levegőszennyezés.
Zajszennyezés.
Hőszennyezés.
Fényszennyezés.
Talajszennyezés.
Nehézfémek.
Vízszennyezés.
Szennyvízkezelés
Környezetszennyezés egészségi hat{sai.
Fontosabb környezetvédelmi jogszab{lyok.
Fontosabb Európai Uniós jogszab{lyok.
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhaszn{l{sa.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok t{rol{sa.
Az elhaszn{lódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése.
Az épített környezet védelme.
Munkahelyi környezet természetbar{t kialakít{sa.

6.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
6.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

-

x

-

x

-

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

6.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

7. Elsősegélynyújt{s gyakorlata tant{rgy

36 óra/ 36 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is a tanulók
képesek legyenek felismerni a balesetek sor{n keletkezett sérüléseket és képesek
legyenek az elsősegélynyújt{s elvégzésére.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
7.3. Témakörök
7.3.1. Elsősegélynyújt{s alapjai
Mentőhív{s módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújt{s{nak korl{tai.
A baleseti helyszín biztosít{sa.
Vérkeringés, légzés vizsg{lata.
Heimlich-féle műfog{s.
Rautek-féle műfog{s.
Elsősegélynyújt{s vérzések esetén.
Életveszély elh{rít{sa.
Újraélesztés.
Mellkasnyom{s technik{ja
Légútbiztosít{s lehetőségei.
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36 óra/ 36 óra

Légút akad{lymentesítése.
Lélegeztetés.
Fizik{lis vizsg{lat.
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmaz{sa.
Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Idegen test elt{volít{sa szemből, orrból, fülből.
Agyr{zkód{s tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
[ramütés veszélyei.
[ramütött személy megközelítése.
[ramtalanít{s.
[ramütött személy ell{t{sa.
Égési sérülés súlyoss{g{nak felmérése, ell{t{sa.
Fagy{s, tünetei, veszélyei és ell{t{sa.
Mérgezések tünetei, fajt{i, ell{t{sa.
Leggyakrabban előforduló mérgezések.
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ell{t{sa.
Rosszullétek.
[jul{s tünetei, ell{t{sa.
Epilepszi{s roham tünetei, ell{t{sa.
Szív eredetű mellkasi f{jdalom tünetei, ell{t{sa.
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ell{t{sa.
7.3.2. Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban
12 óra / 12óra
Veszélyforr{sok kialakul{sa.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények.
Személyi védőfelszerelések helyének meghat{roz{sa, t{rol{sa.
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa.
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa.
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatelemzés, kock{zatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések helyének meghat{roz{sa,
elhelyezése.
A megfelelő biztons{gi jelzés kiv{laszt{sa.
A munkavégzés fizikai {rtalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Zaj- és rezgésvédelem védőeszközeinek fajt{i, alkalmaz{suk.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
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A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény.
A színek kialakít{sa.
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai.
Hegesztő munkahelyek kialakít{sa, védő eszközök alkalmaz{sa.
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai.
Anyagmozgat{s gépeinek, eszközeinek biztons{gos haszn{lata, védőeszközök
alkalmaz{sa.
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja, speci{lis védőeszközök
bemutat{sa, haszn{lata.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
Munkahely padlózata.
Gépek védőburkolatainak kialakít{sa, elhelyezése.
7.3.3. Sérülések ell{t{sa
12 óra / 12 óra
Sebell{t{s.
Hajsz{leres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Orrvérzés, ell{t{sa.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés,
metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: r{ndul{s, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos {ram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalm{t, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei
Az eszméletlenség ell{t{sa.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A sokk fogalma és form{i.
A termikus traum{kkal, hő{rtalmakkal kapcsolatos ismeretek
Az ízületi sérülések form{i, tünetei és ell{t{suk módja
A csontsérülések form{i, tünetei és ell{t{suk (fektetési módok)
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A hasi sérülés form{i, tünetei és ell{t{suk módjai
A kimentés fogalma és betegmozgat{ssal kapcsolatos ismeretek
A mérgezések fogalma, tünetei és ell{t{suk módja
A belgyógy{szati balesetek ({ramütés)
A leggyakoribb belgyógy{szati kórképek, tüneteik és ell{t{suk
7.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
7.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.3.

Oszt{lykeret

1.2.

Csoportbont{s

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Egyéni

Sorsz{m

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si
módok)

x

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

-

Inform{ció feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

-

x
x

x
x

x
x

-

x

x

x

-

x
x

x
x

x
x

-

x

x

x

-

x

x

x

-

7.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10166-12 azonosító sz{mú
Gépészeti kötési feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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Felületvédelemi
bevonatok készítése

Szegecs-,
csavarkötések
készítése

Hegesztési, forraszt{si,
ragaszt{si gyakorlat

Felületvédelem

Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata

Szegecselés,
csavaroz{s

10166-12
Gépészeti kötési feladatok

Gépészeti kötések
alapjai
Hegesztés, forraszt{s,
ragaszt{s

A 10166-12 azonosító sz{mú, Gépészeti kötési feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
[ltal{nos minőségű hegesztett kötéseket készít kézi
ívhegesztéssel
[ltal{nos minőségű kötést készít g{zhegesztéssel
Készít, bont, javít kemény- és l{gyforrasztott
kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket
(szegecs, zsugor, ragasztott)
Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez
Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és
fémszerkezeteken
Gy{rt{si és szereléstechnológiai folyamatokat
értelmez, alkalmaz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, haszn{lata
Oldható és nemoldható kötések rajzjelei, {br{zol{si
módjai
Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok {br{zol{sa
Részletrajzok olvas{sa, értelmezése
Ipari anyagok technológiai tulajdons{gai
Ipari anyagok korróziós tulajdons{gai
Oldható kötések
Nemoldható kötések
A g{zhegesztés biztons{ga
Az ívhegesztés biztons{ga
Sajtoló-ponthegesztés biztons{ga
A hegesztés környezeti hat{sai
A hegesztés folyamat{nak és befejezésének
tűzvédelmi előír{sai
Korrózióvédelem alkalmaz{sa
Kötőelem t{bl{zatok haszn{lata

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajzok, részletrajzok olvas{sa, értelmezése
Hegesztési varratjelképek értelmezése
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x
x

Munkabiztons{ghoz kapcsolódó jelképek és
színjelölések értelmezése
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések haszn{lata

x

x

x
x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szab{lykövető magatart{s

x

Biztos kéztart{s

x

x
x

Térl{t{s

x

x
x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

x

Együttműködési készség

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Lényegfelismerés, elővigy{zatoss{g

x
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x
x

x

x

8. Gépészeti kötések alapjai tant{rgy

108 óra/140 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

8.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a gépipar területén haszn{latos oldható és nemoldható
kötések módjait, technológi{j{t, szersz{mait. Megismertetni a tanulókkal a
különféle kötések készítésének alapj{t képező dokument{ciók jellemző formai és
tartalmi követelményeit, valamint megtanítani az ott előírt mennyiségi, minőségi,
technológiai előír{sok jelentését, azok pontos betart{s{nak fontoss{g{t.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
8.3. Témakörök
8.3.1. Hegesztés, forraszt{s, ragaszt{s
48 óra/60 óra
Munkaterület, szersz{mok előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si felületek előkészítése.
G{zhegesztő berendezések.
Acetilénfejlesztő.
Oxigénpalack, reduktor, g{ztömlők, hegesztőpisztoly felépítése, karbantart{sa.
Hegesztési varratfajt{k.
Illesztővarratok, sarokvarratok, élvarratok.
Lemezélek kialakít{sa, lemezek illesztése.
Hozaganyag kiv{laszt{sa.
Hegesztőpor.
L{ngbe{llít{s, semleges l{ng, g{zdús l{ng.
Hegesztőégő tart{sa, vezetése, hozaganyag vezetése.
Balrahegesztés, jobbrahegesztés, vízszintes hegesztés, függőleges hegesztés.
Ikervarrathegesztés, élvarratok hegesztése.
L{ngv{g{s munkafolyamata.
Elhúzód{sok, feszültségek.
Tart{lyok hegesztése.
R{csok hegesztése.
Foltok, repedések hegesztése.
Feszültségek csökkentése.
Ívhegesztőberendezések.
Hegesztő transzform{tor, hegesztők{bel, elektródafogó kezelése, üzemelése,
elektróda kiv{laszt{sa, lemezek illesztése.
Forrasztószersz{mok.
Kemény-, l{gyforraszt{s.
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Forrasztószerek, forrasz-anyagok.
[ltal{nos minőségű hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si feladatok elvégzésének
technológi{ja, szersz{mai.
Ragasztott kötések előnyei.
Ragasztóanyagok.
Természetes, mesterséges vagy műanyagragasztók.
8.3.2. Szegecselés, csavaroz{s
36 óra/46 óra
Szegecselés rendeltetése, alkalmaz{si területe.
Laza-, csuklós-, szil{rd szegecselés.
Szil{rds{gi szegecselés, tömítő szegecselés.
Szegecsfajt{k.
Hidegszegecselés, melegszegecselés.
Süllyesztett z{rófej készítése.
Szegecsméretek meghat{roz{sa.
[tlapolt szegecselés, hevederes kötés.
Egysoros, kétsoros, h{romsoros szegecskötések.
Szegecsek igénybevétele.
Szegecselési hib{k.
Félgömbfejű szegecsfej készítése.
Csőszegecsek készítése.
Gépi szegecselés.
Szegecskötések bont{sa.
Szegecseléshez szükséges szersz{mok.
Szegecskioszt{s megtervezése.
Szegecselés, csavarkötés, csavarbiztosít{sok módjai.
A szegecselés, csavarkötés munkaterülete, a szükséges szersz{mok, anyagok
előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{g dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
Csavarkötések szerelésének célja.
Csavarkötések fajt{i és rendeltetésük.
Any{scsavarok, fejescsavarok, {szokcsavarok.
Csavarkötések szerelésének szersz{mai.
[llítható-, nem {llítható csavarkulcsok.
[ltal{nos csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó,
villanyszerelő csavarhúzó.
Csavarhúzó kiv{laszt{sa.
Vill{skulcs, csillagkulcs, csőkulcs.
Csavarbiztosít{sok.
Csavarkötések szerelésének munkaszab{lyai.
Csavarok meghúz{s{nak sorrendje.
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8.3.3. Felületvédelem
24 óra/34 óra
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat értelmezése.
Felület előkészítése mechanikusan vagy vegyi anyagok segítségével.
Felület előkészítése oxid{ció g{tló bevonat készítéséhez.
Korrózió elleni bevonat készítése kötőelemeken és fémszerkezeteken.
Megmaradt, a környezetre veszélyes anyagok kezelése.
Marat{s, anyagai, veszélyei
Sz{raz csiszol{s, segédanyagai, technológi{ja.
Csiszoló anyagok fajt{ja, csoportosít{suk.
Nedves csiszol{s, segédanyagai, fajt{i, csoportosít{suk, technológi{ja.
Mechanikus zsírtalanít{s.
Vibr{ciós koptat{s.
Szemcseszór{s, vibr{ciós koptat{s.
Mos{s.
Vegyszeres zsírtalanít{s.
Ultrahangos zsírtalanít{s.
Felület előkészítése, felületi érdesség jelentősége.
Egyszerű felületvédelmi bevonatok készítése, zsíroz{s, olajoz{s, barnít{s.
Termodiffúziós elj{r{s, termikus szór{s, alumínium és acél oxid{l{s.
Foszf{toz{s.
Galvaniz{l{s, fémgőzölés.
Nikkelezés fajt{i, technológi{ja, csoportosít{sa.
Krómoz{s technológi{ja, alkalmaz{si területe, csoportosít{sa.
Krom{toz{s.
Horganyoz{s csoportosít{sa, művelete, technológi{ja.
Rezezés
Ónoz{s, nemesfém bevonatok alkalmaz{si területei, technológi{ja.
Tüzi zom{ncoz{s.
Oldószeres festés technológi{ja, alkalmaz{si területei, csoportosít{sa.
Elektrosztatikus festés technológi{ja, alkalmaz{si területei, csoportosít{sa.
Bevonatrendszer kiv{laszt{s{nak szempontjai, tervezése.
Nanotechnológia a felületvédelemben.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
8.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.9.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.2
3.3.
3.4.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x
x

-

8.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9. Gépészeti kötések készítésének gyakorlata tant{rgy

72 óra/64óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elméleti ór{kon feldolgozott tananyag gyakorlati elsaj{tít{sa. A tanulók
manu{lis készségének fejlesztése, felelősségtudat{nak kialakít{sa, erősítése. A
tanuló felkészítése az üzemi körülmények között végzendő feladatokra. Mindezek
mellett alapvető cél a kötések létesítésének, old{s{nak készség szintű elsaj{títtat{sa
a minőségbiztosít{si célok megvalósít{sa érdekében. A tűz- és az {ltal{nos
biztons{gi szab{lyok fontoss{g{nak tudatosít{sa.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
9.3. Témakörök
9.3.1. Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si gyakorlat
48 óra/40 óra
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat értelmezése.
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si felület előkészítése.
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen
ívhegesztéssel.
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen
l{nghegesztéssel.
Egyszerű minőségű él-, sarok-, l{gy- és keményforraszt{si feladatok végzése
vízszintesen.
Ragasztott kötések készítése.
Kötési felületek vizu{lis ellenőrzése, hibajavít{s.
Forrasztott kötések bont{sa.
Munkaterület, szersz{mok előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
G{zhegesztő berendezések.
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Acetilénfejlesztő.
Oxigénpalack, reduktor, g{ztömlők, hegesztőpisztoly felépítése, karbantart{sa.
Hegesztési varratfajt{k.
Illesztővarratok, sarokvarratok, élvarratok.
Lemezélek kialakít{sa, lemezek illesztése.
Hozaganyag kiv{laszt{sa.
Hegesztőpor.
L{ngbe{llít{s, semleges l{ng, g{zdús l{ng.
Hegesztőégő tart{sa, vezetése, hozaganyag vezetése.
Balrahegesztés, jobbrahegesztés, vízszintes hegesztés, függőleges hegesztés.
Ikervarrathegesztés, élvarratok hegesztése.
L{ngv{g{s munkafolyamata.
Elhúzód{sok, feszültségek.
Tart{lyok hegesztése.
R{csok hegesztése.
Foltok, repedések hegesztése.
Feszültségek csökkentése.
Ívhegesztőberendezések.
Hegesztő transzform{tor, hegesztők{bel, elektródafogó kezelése, üzemelése,
elektróda kiv{laszt{sa, lemezek illesztése.
Forrasztószersz{mok.
Kemény-, l{gyforraszt{s.
Forrasztószerek, forrasz-anyagok.
[ltal{nos minőségű hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si feladatok elvégzésének
technológi{ja, szersz{mai.
Ragasztott kötések előnyei.
Ragasztóanyagok.
Természetes, mesterséges vagy műanyagragasztók.
9.3.2. Szegecs-, csavarkötés készítése
12 óra/12 óra
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat értelmezése.
[tlapolt, hevederes, egy- és kétsoros, különböző fejkialakít{sú szegecskötés
készítése.
Csavarkötések, csavarbiztosít{sok létesítése.
Nyomatékkulcs haszn{lata.
Szegecskötés bont{sa lefúr{ssal.
Csavarkötések old{sa, beszakadt csavar elt{volít{sa.
Szegecselés rendeltetése, alkalmaz{si területe.
Laza-, csuklós-, szil{rd szegecselés.
Szil{rds{gi szegecselés, tömítő szegecselés.
Szegecsfajt{k.
Hidegszegecselés, melegszegecselés.
189

Süllyesztett z{rófej készítése.
Szegecsméretek meghat{roz{sa.
[tlapolt szegecselés, hevederes kötés.
Egysoros, kétsoros, h{romsoros szegecskötések.
Szegecsek igénybevétele.
Szegecselési hib{k.
Félgömbfejű szegecsfej készítése.
Csőszegecsek készítése.
Gépi szegecselés.
Szegecskötések bont{sa.
Szegecseléshez szükséges szersz{mok.
Szegecskioszt{s megtervezése.
Szegecselés, csavarkötés, csavarbiztosít{sok módjai.
A szegecselés, csavarkötés munkaterülete, a szükséges szersz{mok, anyagok
előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{g dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
Csavarkötések szerelésének célja.
Csavarkötések fajt{i és rendeltetésük.
Any{scsavarok, fejescsavarok, {szokcsavarok.
Csavarkötések szerelésének szersz{mai.
[llítható-, nem {llítható csavarkulcsok.
[ltal{nos csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó,
villanyszerelő csavarhúzó.
Csavarhúzó kiv{laszt{sa.
Vill{skulcs, csillagkulcs, csőkulcs.
Csavarbiztosít{sok.
Csavarkötések szerelésének munkaszab{lyai.
Csavarok meghúz{s{nak sorrendje.
9.3.3. Felületvédelmi bevonatok készítése
12 óra/12 óra
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat értelmezése.
Felület előkészítése mechanikusan vagy vegyi anyagok segítségével.
Felület előkészítése oxid{ció g{tló bevonat készítéséhez.
Korrózió elleni bevonat készítése kötőelemeken és fémszerkezeteken.
Megmaradt, a környezetre veszélyes anyagok kezelése.
Marat{s, anyagai, veszélyei
Sz{raz csiszol{s, segédanyagai, technológi{ja.
Csiszoló anyagok fajt{ja, csoportosít{suk.
Nedves csiszol{s, segédanyagai, fajt{i, csoportosít{suk, technológi{ja.
Mechanikus zsírtalanít{s.
Vibr{ciós koptat{s.
Szemcseszór{s, vibr{ciós koptat{s.
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Mos{s.
Vegyszeres zsírtalanít{s.
Ultrahangos zsírtalanít{s.
Felület előkészítése, felületi érdesség jelentősége.
Egyszerű felületvédelmi bevonatok készítése, zsíroz{s, olajoz{s, barnít{s.
Termodiffúziós elj{r{s, termikus szór{s, alumínium és acél oxid{l{s.
Foszf{toz{s.
Galvaniz{l{s, fémgőzölés.
Nikkelezés fajt{i, technológi{ja, csoportosít{sa.
Krómoz{s technológi{ja, alkalmaz{si területe, csoportosít{sa.
Krom{toz{s.
Horganyoz{s csoportosít{sa, művelete, technológi{ja.
Rezezés
Ónoz{s, nemesfém bevonatok alkalmaz{si területei, technológi{ja.
Tüzi zom{ncoz{s.
Oldószeres festés technológi{ja, alkalmaz{si területei, csoportosít{sa.
Elektrosztatikus festés technológi{ja, alkalmaz{si területei, csoportosít{sa.
Bevonatrendszer kiv{laszt{s{nak szempontjai, tervezése.
Nanotechnológia a felületvédelemben.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
9.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

9.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10173-12 azonosító sz{mú
Anyagvizsg{latok és geometriai mérések
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10173-12 azonosító sz{mú, Anyagvizsg{latok és geometriai mérések megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Roncsol{sos
anyagvizsg{latok

Roncsol{smentes
anyagvizsg{latok

Mérőeszközök
haszn{lata

Anyagvizsg{lat és gépészeti
mérések gyakorlata

Mérőeszközök,
berendezések

10173-12
Anyagvizsg{latok és geometriai mérések

Roncsol{sos és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok

Szakmai anyagismeret

Szakmai anyagismeret és
anyagvizsg{lat

x

x

x

x

FELADATOK
Előkészíti a gépészetben haszn{lt anyagokat
vizsg{latra
Célir{nyos roncsol{sos anyagvizsg{latokat
végez üzemi és laborkörülmények között
ön{llóan
Célir{nyos roncsol{smentes anyagvizsg{latokat
végez üzemi és laborkörülmények között
ön{llóan
Technológiai anyagvizsg{latokat végez
Geometriai méréseket végez nagy pontoss{gú
mechanikai,
optikai
és
elektronikus
mérőeszközökkel
Felületi
érdességet
ellenőriz
és
mér
érdességmérő eszközökkel
Méreteket ellenőriz idomszerrel
A kész munkadarabok geometriai méreteinek
végellenőrzését végzi
A mérési eredményeket értékeli, dokument{lja
Tanulm{nyozza és értelmezi a gépészeti
anyagokra
és
alkatrészekre
vonatkozó
inform{ciókat

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Az iparban haszn{latos nemfémes anyagok
eredete,
tulajdons{gainak
ismerete,
felhaszn{l{si területeik
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai,
kémiai, mechanikai, technológiai tulajdons{gai
Szabv{nyos ipari vas-, könnyűfém és színesfém
ötvözetek
Ipari
anyagok
mechanikai,
hőtechnikai,
villamos, korróziós, technológiai és egyéb
tulajdons{gai
Az
anyagok
mikro-szerkezetének
és
tulajdons{gainak kapcsolata
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag
Ipari anyagok egyéb jellemzői

x
x
x
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x

Nemfémes anyagok
Anyagvizsg{latok elmélete
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések
Alakhűség
és
helyzetpontoss{g mérése,
ellenőrzése
Mérés optikai mérőeszközökkel
Mérés idomszerekkel
Felületi érdesség mérése
Mérési
eredmények
elemzése,
grafikus
{br{zol{sa
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk
Mérőlapok, termékkísérő
lapok, b{rc{k,
feliratoz{s

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa,
értelmezése, kezelése
Roncsol{sos
és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
Technológiai vizsg{latok
Gépipari mérőeszközök haszn{lata
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési
jegyzőkönyv készítése

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

x

Precizit{s

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kommunik{ciós készség

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa

x

x

x

x

x

x

Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

x

x

Rendszerező képesség

x

x

x

x

x

x
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10. Szakmai anyagismeret és anyagvizsg{lat tant{rgy

144 óra/ 140 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szakm{j{ban haszn{latos anyagok tulajdons{gainak megismertetése.
Az egyes felhaszn{l{si területnek legjobban megfelelő megmunk{landó anyag
felismerése.
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3. Témakörök
10.3.1. Szakmai anyagismeret
60 óra/60óra
Az iparban haszn{latos nemfémes anyagok eredete, tulajdons{gainak ismerete,
felhaszn{l{si területeik.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Alapanyagok csoportosít{sa és tulajdons{gai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Szabv{nyos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek.
A legfontosabb acélfajt{k alkalmaz{si területei.
A kiv{laszt{s szempontjai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, elektromos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Ipari anyagok egyéb jellemzői.
Hőkezelés feladata, csoportosít{sa.
Hőkezelő elj{r{sok.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Anyagvizsg{latok elmélete.
Nemfémes anyagok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
10.3.2. Roncsol{sos és roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Anyagvizsg{latok elmélete.
Anyagvizsg{latok fajt{i.
Anyagvizsg{latok alkalmaz{si területei.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
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48 óra/48óra

Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Sz{mít{stechnika alkalmaz{sa az anyagvizsg{latokn{l.
A gépészetben haszn{lt anyagok vizsg{lati előkészítése.
Technológiai anyagvizsg{latok.
Mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Szabv{nyos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Ipari anyagok egyéb jellemzői.
10.3.3. Mérőeszközök, mérőberendezések
36 óra/36óra
Geometriai mérések nagy pontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Méretek ellenőrzése idomszerrel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Mérés idomszerekkel.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Geometriai mérések nagypontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
197

és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Szögmérés digit{lis eszközökkel.
Külső kúpok mérésének eszközei, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
A lézer mint a mérés eszköze.
10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
10.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés

csoport

oszt{ly
x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

x
x
x
x

X

-

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

10.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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11. Anyagvizsg{lat és gépészeti mérések gyakorlata tant{rgy

288 óra/320 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A különböző anyagvizsg{lati technik{k elsaj{tít{sa. A vizsg{lt alkatrész
igénybevételének felmérése a megfelelő vizsg{lati technológia megv{laszt{s{val és
alkalmaz{s{val.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
11.3. Témakörök
11.3.1. Roncsol{sos anyagvizsg{latok
96 óra/108 óra
Roncsol{sos anyagvizsg{latok fajt{i, alkalmaz{si köre.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos roncsol{sos anyagvizsg{latok végzése üzemi és laborkörülmények
között.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa, értelmezése, kezelése.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
11.3.2. Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
96 óra/106 óra
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok fajt{i, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei.
Sz{mít{stechnika az anyagvizsg{latban.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
végzése
üzemi
és
laborkörülmények között.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
200

M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
11.3.3. Mérőeszközök haszn{lata
96 óra/106 óra
Geometriai mérések nagy pontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Méretek ellenőrzése idomszerrel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Mérés idomszerekkel.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Geometriai mérések nagypontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
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Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Lézer alkalmaz{si területei, előnye, h{tr{nya.
11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

11.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10177-12 azonosító sz{mú
Gépelemek szerelési feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10177-12 azonosító sz{mú, Gépelemek szerelési feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Pneumatikus
rendszerek szerelése

x

Hidraulikus
rendszerek szerelése

x

Hajt{sok szerelése

Pneumatikus
rendszerek

Hajt{sok

10177-12
Gépelemek szerelési feladatai

Mérések és
be{llít{sok gyakorlata

Hidraulikus
rendszerek

Gépelemek
be{llít{sa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Pneumatikus és hidraulikus méréseket végez
Felméri a gépszerkezet, gépegység {ltal{nos {llapot{t,
meg{llapítja az alapvető hib{kat
Cserél, javít, karbantart, be{llítja a szíj-, ékszíj-, dörzs-,
fogaskerék-, csiga- és l{nchajt{sokat
Cserél, javít, karbantart, be{llítja a merev, rugalmas,
súrlódó, kapcsolható, kiegyenlítő biztons{gi és
különleges tengelykapcsolókat
Cserél, javít, karbantart, be{llítja a mozg{sakad{lyozó
elemeket, g{tszerkezeteket, pof{s, szalag-, kúpos-,
t{rcs{s-, hidraulikus, lég- és szervofékeket
Cserél, javít, karbantart, be{llítja a csiga-csigakerék,
csavarorsó-csavaranya és fogaskerék-fogasléc mozg{s{talakító elemeket
Cserél, javít, karbantart, be{llítja a sikló- és gördülő
{gyaz{sokat, csap{gyakat
Be{llítja a forgattyús, lengőhimb{s hajtóműveket,
excenter- és bütykös mechanizmusú mozg{s{talakító
elemeket
Be{llítja a forgómozg{sú {thajtóműveket
Be{llítja a szersz{mgép-hajtóműveket
Be{llítja a forgómozg{sú ir{nyv{ltókat
Be{llítja a v{zszerkezeteket, vezetékeket
Elvégzi a munkafeladathoz tartozó adminisztr{ciós
tevékenységet
Sz{mítógépet haszn{l egyes munkafeladatok
végrehajt{s{ra

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi alapfogalmak, gy{rt{si utasít{sok értelmezése,
szabv{nyok haszn{lata
Síkmértani szerkesztések, {br{zol{si módok, műszaki
rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése, pneumatikus,
csőh{lózati, hidraulikus rajzjelek
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantart{si útmutató
haszn{lata, diagramok olvas{sa, értelmezése, készítése
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Mérési utasít{s, mértékegységek, hosszméretek, szögek,
alak- és helyzetpontoss{g, felületi érdesség mérése,
ellenőrzése
[raml{stani alapsz{mít{sok, működési jellemzők
kisz{mít{sa
Mechanikai, technológiai tulajdons{gok, {ltal{nos fizikai
jellemzők kisz{mít{sa
Hűtő- és kenőanyagok
[ltal{nos gépüzemeltetési ismeretek, {tfogó
gépszerkezettani ismeretek
Oldható és nem oldható kötések
Nyomaték{tsz{rmaztató hajt{sok, fékek,
mozg{sakad{lyozó elemek, tengelykapcsolók, mozg{s{talakító elemek, {thajtó művek, forgómozg{sú
hajtóművek, ir{nyv{ltók, tengelyek, csap{gyak,
v{zszerkezetek és be{llít{suk
Hidraulikai, pneumatikai, villamos- és vezérléstechnikai
alapok
Működési jellemzők mérése, mérő- és be{llító eszközök,
sablonok
Hő- és {raml{stani alapmérések
Kézi és kézi kisgépes szerelőszersz{mok
Be{llító célszersz{mok
Érintésvédelmi alapismeretek
Szersz{mgépek, szersz{mok, kézi gépek biztons{gi
ismeretei
A gépüzemeltetés, nyom{startó edények,
{raml{stechnikai gépek, emelő- és sz{llítógépek
üzembiztons{gi szab{lyai
A geometriai méretek, gy{rt{si és szerelési technológiai
alapadatok, működési jellemzők kisz{mít{sa
[tfogó gépszerelési ismeretek, a gépszerelés és
anyagmozgat{s munkabiztons{gi szab{lyai
Érintésvédelmi ismeretek
Keménységmérés
Korróziós tulajdons{gok
Vas és ötvözetei, nemvas-fémek, nemfémes anyagok,
csiszoló- és polírozó anyagok
Roncsol{smentes anyagvizsg{lat
Szereléshez kapcsolódó jelek, szerelési műveleti utasít{s,
szerelési műveletterv

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépelemek jelképeinek értelmezése
Műszaki t{bl{zatok, inform{cióforr{sok kezelése
Gépészeti és pneumatikus kapcsol{si rajz olvas{sa,
értelmezése
Szabadkézi rajzol{s
Hidraulikus kapcsol{si {br{k, kinematikai {bra,
fordulatsz{m-{bra olvas{sa, értelmezése
Sz{mol{si készség

x
x

x
x
x
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x

x

x

x

x

x

Mennyiségérzék
Alapszintű sz{mítógép haszn{lat
Fémmegmunk{ló kéziszersz{mok és kisgépek, gépipari
és egyéb mérőeszközök

x

x

x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

Térl{t{s

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

Kapcsolatteremtő készség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ir{nyít{si készség

x
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x

12. Gépelemek be{llít{sa tant{rgy

204 óra/172 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a v{rható munk{juk alapj{t képező gépszerelési,
gépbe{llít{si elveket, technológi{kat, gépszerkezet kialakít{sokat. Alakuljon ki
bennük a munkafegyelem, a technológiai utasít{sok, műszaki leír{sok
haszn{lat{nak, az abban leírtak betart{s{nak igénye.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
12.3. Témakörök
12.3.1. Hajt{sok
68 óra/60óra
Gépelemekhez tartozó jellemzők mérése.
Hibakeresés elvei a gépek paramétereinek működési {llapota alapj{n.
Mozg{st {tadó, akad{lyozó gépek, hajt{sok szerkezeti felépítése, működési
elve.
Csap{gyak kialakít{sai.
Hajt{sokn{l haszn{latos g{zok, folyadékok tulajdons{gai, felhaszn{l{si
területei.
V{zszerkezetek, gép{gyak építési elvei.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mai, mérőműszerei.
Csigahajt{s fő méretei.
Csigahajt{s hat{sfoka és veszteségei
Csigahajt{s méreteinek ellenőrzése.
Csigahajt{sszekrények.
Fogaskerékszekrények szerkezeti részei.
Homlokkerék {thajtóművek.
Fogaskerekek csoportosít{sa.
Fogaskerekek ellenőrzése.
Fogaskerekek anyagai.
Fogaskerekek kiv{laszt{sa.
Dörzshajt{sok.
Dörzskerekek.
Végtelenített szalaghajt{sok.
Szíjcsúsz{s, szíjsebesség.
Szíjhajt{sok csoportosít{sa.
Ékszíjhajt{sok méretezése.
L{nchajt{sok.
L{nctípusok.
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L{nchajt{sok elrendezései.
L{nchajt{sok méretezése.
Forgattyús hajtóművek.
Egyszeres működésű, kétszeres működésű gépek.
Excenter.
Siklócsap{gyak.
Gördülő csap{gyak.
Csap{gyak kenése.
Kenő-, és adalékanyagok fogalma, tulajdons{gai.
12.3.2. Hidraulikus rendszerek
68 óra/56óra
A hidraulikus rendszerek felépítése, elemei, feladatai, működésük.
A hidraulikus rendszerekhez tartozó jellemzők mérési lehetőségei.
A hidraulikus rendszerek jellemző meghib{sod{sai, hibakeresés elvei.
A hidraulikus rendszerek javíthatós{ga, a javít{s elvei.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok, rajzdokument{ció.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mai, mérőműszerei.
Fokozatmentes finom mozg{sok.
Hidraulikus erőhat{sok.
Automatiz{lt mozg{sok.
Hidraulikus rendszerek korl{tai, h{tr{nyai.
Üzemi hőmérséklet.
Hidraulika olaj, nyomóközeggel szemben t{masztott követelmények.
Hidraulika olaj fajt{i, tulajdons{gai.
Olajok viszkozit{sa, tulajdons{ga, kif{rad{sa, szennyeződése.
Vezetékek tömítettsége.
Visszavivő vezeték.
Összetett rendszerek alkalmaz{s{nak területei, lehetőségei.
Pneumohidralikus, elektrohidraulikus rendszerek.
Egyenes vonalú mozg{sok eszközei, dugattyúk, hengerek.
Forgómozg{s eszközei, olajmotorok.
[raml{svezérlők, szelepek, tolattyúk.
Szivattyúk, fogaskerékszivattyú, csavarszivattyú, sz{rszivattyú, dugattyús
szivattyú.
Túlfolyószelepek,
biztons{gi
szelepek,
visszacsapószelepek,
differenci{lszelepek.
Fojtóberendezések, fojtócsap, hossztolattyúk, forgótolattyúk.
12.3.3. Pneumatikus rendszerek
68 óra/56 óra
A témakör részletes kifejtése
A pneumatikus rendszerek, vezérlések felépítése, elemei, feladatai, működésük.
A pneumatikus rendszerekhez tartozó jellemzők mérési lehetőségei.
A pneumatikus rendszerek jellemző meghib{sod{sai, hibakeresés elvei.
209

A pneumatikus rendszerek javíthatós{ga, a javít{s elvei.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok.
Pneumatikus alapkapcsol{sok és vezérlések készítése, rajzdokument{ció.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mai, mérőműszerei.
A levegő tulajdons{gai.
Boyle-Mariotte törvény.
Gay-Lussac törvény.
[ltal{nos g{ztörvény.
Levegő előkészítése.
Abszorpciós sz{rít{s elj{r{sa.
T{pegység.
Légszűrő.
Nyom{sszab{lyozó.
Olajozó.
Légmotorok.
Végrehajtó elemek.
Egyszeres működtetésű munkahenger.
Kettősműködésű munkahenger.
Útszelepek.
Z{ró szelepek.
Elz{ró szelepek.
Relék, {talakítók.
Nyom{sir{nyítók, nyom{skapcsolók.
[ramir{nyítók.
Ellenőrző berendezések.
A dugattyú sebességét befoly{soló tényezők.
Vezérlés útszeleppel.
Kapcsol{si helyzetek.
Kettős működtetésű munkahenger működtetése útszeleppel.
V{ltószelep.
Kétnyom{sú szelep.
Időszelep.
Ejektorok.
12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
h{zi feladat

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.2
3.3.
3.4.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x
x

-

12.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13. Mérések és be{llít{sok gyakorlata tant{rgy

548 óra/536 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

13.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megtanítani a tanulókat a gépelemeken, gépeken, hajt{sokon, hidraulikus és
pneumatikus rendszereken végzendő mérések, karbantart{sok, hibakeresés,
javít{s, be{llít{si feladatok elvégzésére. Az elméleti ismereteket legyenek képesek a
gyakorlatban alkalmazni, üzemi körülmények között feleljenek meg a gyakorl{si
lehetőséget biztosító munkaadók elv{r{sainak.
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
13.3. Témakörök
13.3.1. Hajt{sok szerelése
192 óra/172 óra
A gépszerkezetek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A munkaterület berendezése, a szükséges dokumentumok tanulm{nyoz{sa.
A gépszerkezetek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Gépszerkezetek, gépek ellenőrzése, karbantart{sa, hib{k behat{rol{sa.
Gépszerkezetek, gépek, gép{gyak előkészítése, beszerelése, be{llít{sa.
Nyom{startó edények, emelő és sz{llítógépek szerelése, javít{sa.
Gépelemekhez tartozó jellemzők mérése.
Hibakeresés a gépek paramétereinek működési {llapota alapj{n.
Mozg{st {tadó, akad{lyozó gépek, hajt{sok szerelése.
Külső-, belsőcsap{gyak szerelése.
Hajt{sokn{l haszn{latos g{zok, folyadékok tulajdons{gai, felhaszn{l{si
területei.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mok haszn{lata, mérőműszerek haszn{lata.
Csigahajt{s fő méretezése.
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Csigahajt{s hat{sfok{nak és veszteségeinek meghat{roz{sa.
Csigahajt{s szerelése, javít{sa.
Csigahajt{sszekrények.
Fogaskerékszekrények szerkezeti részei.
Homlokkerék {thajtóművek.
Fogaskerekek cseréje.
Fogaskerekek ellenőrzése, mérése.
Fogaskerekek anyagai.
Fogaskerekek kiv{laszt{sa.
Dörzshajt{sok, javít{sa, szerelése.
Dörzskerekek be{llít{sa.
Végtelenített szalaghajt{sok.
Szíjcsúsz{s, szíjsebesség, szíjt{rcs{k kiv{laszt{sa.
Szíjhajt{sok szerelése, be{llít{sa, szíjjak cseréje.
Ékszíjhajt{sok méretezése, szíjt{rcs{k cseréje.
L{nchajt{sok szerelése, l{ncok javít{sa, kenése, feszesség be{llít{sa.
L{nckerekek cseréje, oszt{sa, méretezése.
L{nctípusok.
L{nchajt{sok elrendezései.
L{nchajt{sok méretezése.
Forgattyús hajtóművek javít{sa, szerelése.
Excenter be{llít{sa.
Siklócsap{gyak ellenőrzése, szerelése, be{llít{sa, kenése.
Gördülő csap{gyak ellenőrzése, szerelése, be{llít{sa, kenése.
Kenő-, és adalékanyagok fogalma, tulajdons{gai.
13.3.2. Hidraulikus rendszerek szerelése
188 óra/182 óra
A hidraulikus rendszerek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A munkaterület berendezése, a szükséges dokumentumok tanulm{nyoz{sa.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Munkaközegek jellemzőinek meg{llapít{sa, cseréje.
A hidraulikus rendszerek ellenőrzése, karbantart{sa, hib{k behat{rol{sa.
A szereléshez, karbantart{shoz, javít{shoz kapcsolódó dokumentumok
kitöltése.
A hidraulikus rendszerek javíthatós{g{nak felmérése, a javít{shoz szükséges
alkatrészek meghat{roz{sa.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok, rajzdokument{ciók
elkészítése.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mainak haszn{lata, mérőműszerek haszn{lata.
Fokozatmentes finom mozg{sok be{llít{sa.
Hidraulikus erőhat{sok be{llít{sa.
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Automatiz{lt mozg{sok sorrendjének meghat{roz{sa, be{llít{sa.
Üzemi hőmérséklet be{llít{sa, hűtés szerelése, beszab{lyoz{sa.
Hidraulika olaj, nyomóközeggel szemben t{masztott követelmények.
Hidraulika olaj fajt{i, tulajdons{gai.
Olajok viszkozit{sa, tulajdons{ga, kif{rad{sa, szennyeződése.
Vezetékek tömítettségének ellenőrzése.
Visszavivő vezeték helyének meghat{roz{sa.
Összetett rendszerek alkalmaz{sa.
Egyszerűbb pneumohidralikus, elektrohidraulikus rendszerek kialakít{sa.
Egyenes vonalú mozg{sok eszközeinek, dugattyúk, hengerek ellenőrzése.
Forgómozg{s eszközeinek ellenőrzése, olajmotorok tömítettségének vizsg{lata.
[raml{svezérlők, szelepek, tolattyúk szerelés.
Szivattyúk, fogaskerékszivattyú, csavarszivattyú, sz{rszivattyú, dugattyús
szivattyú karbantart{sa, tömítettségének ellenőrzése, javít{sa.
Túlfolyószelepek,
biztons{gi
szelepek,
visszacsapószelepek,
differenci{lszelepek ellenőrzése, javít{sa.
Fojtóberendezések, fojtócsap, hossztolattyúk, forgótolattyúk ellenőrzése,
javít{sa.
13.3.3. Pneumatikus rendszerek szerelése
168 óra/182 óra
A pneumatikus rendszerek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A munkaterület berendezése, a szükséges dokumentumok tanulm{nyoz{sa.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Munkaközegek jellemzőinek meg{llapít{sa, cseréje.
A hidraulikus és pneumatikus rendszerek ellenőrzése, karbantart{sa, hib{k
behat{rol{sa.
A szereléshez, karbantart{shoz, javít{shoz kapcsolódó dokumentumok
kitöltése.
A pneumatikus rendszerekhez tartozó jellemzők mérése.
A pneumatikus rendszerek jellemző meghib{sod{sai, hibakeresés.
A pneumatikus rendszerek javíthatós{g{nak meg{llapít{sa, a javít{shoz
szükséges eszközök, alkatrészek meghat{roz{sa.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok elkészítése.
Pneumatikus alapkapcsol{sok és vezérlések készítése, rajzdokument{ció
készítése.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mainak, mérőműszereinek haszn{lata.
A levegő tulajdons{gainak meghat{roz{sa,a levegő előkészítése.
Abszorpciós sz{rít{s elj{r{sa.
T{pegység ellenőrzése, mérése.
Légszűrő ellenőrzése, tisztít{sa, cseréje.
Nyom{sszab{lyozó be{llít{sa, javít{sa.
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Olajozó ellenőrzése, be{llít{sa
Légmotorok ellenőrzése.
Végrehajtó elemek ellenőrzése.
Egyszeres működtetésű munkahenger ellenőrzése, mérése, javít{sa.
Kettősműködésű munkahenger ellenőrzése, mérése, javít{sa.
Útszelepek ellenőrzése, javít{sa.
Z{ró szelepek ellenőrzése, javít{sa.
Elz{ró szelepek ellenőrzése, javít{sa.
Relék, {talakítók ellenőrzése.
Nyom{sir{nyítók, nyom{skapcsolók vizsg{lata.
V{ltószelep.
Kétnyom{sú szelep.
Időszelep.
Ejektorok.
13.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
13.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz
{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1
1.2.
1.3.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

-

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

13.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10178-12 azonosító sz{mú
Ipari gépész műveletek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

217

A 10178-12 azonosító sz{mú, Ipari gépész műveletek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Üzembehelyezés

Kézi és gépi
forg{csol{si feladatok

Üzembehelyezés
elmélete

Kézi és gépi
forg{csol{s

Fémek melegalakít{sa,
tulajdons{g javít{sa

10178-12
Ipari gépész műveletek

Melegüzemi gyakorlat

Üzembehelyezés
gyakorlata

Fémmegmunk{l{sok

FELADATOK
Kézi alapműveletekkel kov{csol
Munkadarabot alakít eszterg{l{s, fúr{s, mar{s,
gyalul{s, vésés és köszörülés gépi forg{csoló
alapelj{r{sokkal
H{ntol{si, csiszol{si, tükrösítési és
finomfelületi megmunk{l{sokat végez
Edzés, megeresztés, l{gyít{s hőkezelési
elj{r{sokat végez külön technológiai utasít{s
alapj{n
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
technológiai emelőgépeket és
sz{llítóberendezéseket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
dugattyús, centrifug{l-, fogaskerék-, csavar-,
lap{tkerekes és különleges hidraulikus
sz{llítógépeket
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
dugattyús, forgódugattyús és forgólap{tos
kompresszorokat, szellőztető ventil{torokat
Üzembe helyez, szerel, javít, karbantart
lemezmegmunk{ló gépeket, forg{csoló
szersz{mgépeket és egyéb technológiai
berendezéseket

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Gépészeti műszaki rajzok olvas{sa,
értelmezése, készítése, előrajzol{sa
Gy{rt{si, szerelési műveletterv, műveleti
utasít{s, szabv{nyhaszn{lat
Mérési, hőkezelési utasít{s
[ltal{nos fizikai jellemzők, gy{rt{si és
szerelési technológiai alapadatok, geometriai
méretek, működési, {raml{stani jellemzők
kisz{mít{sa
Mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós
és technológiai tulajdons{gok
Vas és ötvözetei, nemvas-fémek, nemfémes

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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anyagok, szabv{nyos fémes szerkezeti
anyagok, hűtő- és kenőanyagok,
tüzelőanyagok, csiszoló- és polírozó anyagok
[tfogó gépszerkezettani és gépészeti,
valamint {ltal{nos gépipari technológiai
ismeretek
Hő- és {raml{stechnikai műszerek, gépek,
nyom{startó edények, rendszerek alapvető
szerkezeti és üzemeltetési jellemzői
Hidraulikai, pneumatikai, villamos és
vezérléstechnikai alapok
Működési jellemzők, hosszméretek, szögek,
alak- és helyzetpontoss{g, felületi érdesség,
keménység mérése és ellenőrzése, hő- és
{raml{stani alapmérések
Gépi
és
kézi
kisgépes
forg{csol{s,
képlékenyalakít{s, finomfelületi megmunk{l{s
Kov{csol{s, hőkezelés, hegesztés
Oldható és nem oldható kötések
Nyomaték{tsz{rmaztatók, tengelykapcsolók,
hajt{sok, fékek, mozg{sakad{lyozó elemek,
{thajtó és ir{nyv{ltó művek
Tengelyek és csap{gyak
V{zszerkezetek
Technológiai emelő- és sz{llítóberendezések
Szersz{mgépek
Képlékenyalakít{s gépei
Mechanikus gépek, géprendszerek
Hő- és {raml{stechnikai gépek (nyom{startó
edények), rendszerek
[ltal{nos gépüzemeltetési ismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szersz{mok, szersz{mgépek, kézi kisgépek
biztons{gi ismeretei
Forg{csol{s,
hőkezelés,
l{nghegesztés,
ívhegesztés munkabiztons{gi szab{lyai
Gépszerelés, gépüzemeltetés, anyagmozgat{s
munkabiztons{gi szab{lyai
Nyom{startó
edények,
emelőés
sz{llítógépek,
{raml{stechnikai
gépek
üzembiztons{gi szab{lyai
Munkavédelmi,
tűzvédelmi
és
környezetvédelmi ismeretek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti, pneumatikus, hidraulikus rajz,
alkatrészrajz olvas{sa, értelmezése, készítése
Szabadkézi rajzol{s
Kinematikai {bra, fordulatsz{m-{bra olvas{sa,
értelmezése, inform{cióforr{sok kezelése
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Művelettervek,
hegesztési
varratok,
gépelemek, munkabiztons{ghoz kapcsolódó
jelképek, színjelölések értelmezése
Gépipari
és
egyéb
mérőeszközök,
munkabiztons{gi eszközök,
felszerelések
haszn{lata
Fémmegmunk{ló
gépek,
szerelő
kéziszersz{mok és kisgépek haszn{lata
Elemi szintű sz{mítógép haszn{lat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

x

x

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

x

Térl{t{s

x

x

x

x

x

x
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14. Fémmegmunk{l{sok tant{rgy

80 óra/64óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

14.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni a tanulókkal a fémmegmunk{l{si tevékenységek (kov{csol{s, kéziés gépi forg{csol{s, stb.) sor{n alkalmazott technológi{k, elj{r{sok elméleti
ismereteit, e tevékenységek végzése sor{n haszn{latos gépek, eszközök,
szersz{mok, berendezések kialakít{s{t, funkciój{t, haszn{lat{nak szab{lyait. Cél,
hogy a tanuló ismerje a technológi{k gyakorlati alkalmaz{s{t és ön{lló haszn{lat{t,
és mindezek mellett szerezzen elméleti tud{st a tevékenységek végzése sor{n
haszn{lt berendezések működtetéséről, működési elvéről, valamint legyen
tiszt{ban a technológi{k alkalmaz{s{val j{ró speci{lis munkavédelmi előír{sokkal.

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3. Témakörök
14.3.1. Fémek melegalakít{sa, tulajdons{g javít{sa
29 óra/22óra
Munkaterület, szersz{mok előkészítése annak fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa,
értelmezése.
Fémek edzésének, megeresztésének technológi{ja.
Alacsony hőmérsékletű megeresztés elmélete.
Magas hőmérsékletű megeresztés elmélete.
Közvetlen megeresztés elmélete.
Feszültség csökkentése.
Felületkezelés technológi{ja melegelj{r{ssal, hőkezeléssel.
L{gyít{si technológi{k elsaj{tít{sa.
Kérgesítő elj{r{sok elméleti ismerete.
Kézi kov{csol{s alapműveletei, technológi{ja, eszközei, szersz{mai, az
alkalmazott berendezések megfelelő haszn{lat{nak elmélete.
Gépi kov{csol{s alapműveletei, technológi{ja, szersz{mai, az alkalmazott
berendezések megfelelő haszn{lat{nak elmélete.
A kov{csol{s anyagszükségletének kisz{mít{sa, meghat{roz{sa.
Kov{cshegesztési technológi{k elméleti ismerete.
Forrasztószersz{mok alkalmaz{s{nak lehetőségei, technológi{i.
Forrasztószerek csoportosít{sa, alkalmaz{si lehetőségeik.
Forrasz-anyagok alkalmaz{si lehetőségei.
L{gyforraszok alkalmaz{si területe, technológi{ja.
Keményforraszok alkalmaz{si területe, technológi{ja.
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14.3.2. Kézi és gépi forg{csol{s
29 óra/20óra
Munkaterület, szersz{mok előkészítése, azok fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
Fémek kézi forg{csol{si technológi{i, szersz{mai, gépei.
Reszelők kialakít{sa, fogaz{s, alakja, mérete.
A reszelő helyes megv{laszt{sa, haszn{latbavétele.
A reszelés elmélete.
Munkadarab befog{sa.
Illesztések.
Fűrészelés, fűrészlapok fogazata az anyagfajt{j{nak és az anyagminőségnek
függvényében.
A kézifűrész haszn{lata.
Munkadarab befog{sa.
Fűrészgép felépítése, fűrészlapok kiv{laszt{sa, munkadarab befog{sa,
fűrészlap javít{sa, cseréje.
Fúrógépek típusai.
Fúrók kialakít{sa, befog{sa, hűtése, kenése.
Fúrók élezése a különböző anyagfajt{khoz és minőségekhez.
Menetfajt{k, menetv{gó szersz{mok.
Menetfúró és haszn{lata.
Menetv{gó és haszn{lata.
Kézi menetv{g{s, belső menetek készítése, orsómenetek készítése.
Menet ellenőrzése, mérése.
Menetv{gó szersz{mok karbantart{sa.
Gépi menetv{g{s, menetfúr{s eszközei, gépei.
Forg{csoló szersz{mok jellemzői, élszögei.
H{ntol{si, csiszol{si, finomfelületi megmunk{l{sok.
A h{ntol{s célja, fajt{i.
A h{ntolt felület pontoss{g{nak meghat{roz{sa.
A h{ntol{s szersz{mai, eszközei.
A h{ntol{si munka fokozatai.
A h{ntolók élezése.
Dörzs{r szerkezete, {tmérője, fogaz{s jellemzője.
Dörzs{r típusok, dörzs{raz{s művelete.
Dörzs{raz{s hib{i.
Kézi szersz{mgépek haszn{lat{nak biztons{gi szab{lyai (fúr{s, köszörülés,
políroz{s).
Fémek gépi forg{csol{si technológi{i, szersz{mai, gépei.
Méret-, alak, tűrési mező meghat{roz{s, mért adatok dokument{l{sa.
A gépi forg{csol{shoz tartozó munkabiztons{gi szab{lyok.
Esztergagép felépítése, karbantart{sa.
Forg{csol{si alapismeretek.
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Az eszterg{n végezhető műveletek.
Az esztergakés részei, szögei, főbb fajt{i.
Marógép felépítése, karbantart{sa.
A marógépen végezhető műveletek.
A marószersz{mok csoportosít{sa, fajt{ja, részei, szögei.
Gyalugép felépítése, működése, karbantart{sa.
Gyalugépen végezhető műveletek.
14.3.3. Üzembehelyezés elmélete
22 óra/22óra
Szersz{mok, technológiai és munkautasít{sok előkészítése, tanulm{nyoz{sa.
Szersz{mok megv{laszt{sa, dokument{l{sa, igénylése.
Szersz{mgépek dokument{ciój{nak tanulm{nyoz{sa.
Elektromos berendezések, vezetékek helyének meghat{roz{sa, tervezése.
Telepítendő gép telepítési útvonal{nak akad{lymentesítésének terve.
Telepítés lépéseinek meghat{roz{sa.
Szükséges engedélyek körének meghat{roz{sa, igénylése.
Hűtő-, kenőfolyadékok meghat{roz{sa, igénylése, t{rol{sa, dokument{l{sa.
Tömítettségek ellenőrzésének technológiai sorrendje, dokument{l{sa.
Be{llít{sok sorrendjének, pontoss{g{nak előír{sa.
Terheletlen üzemeltetés, próba fontoss{g{nak, lépéseinek meghat{roz{sa,
sz{mít{sok elvégzése.
Pontoss{g ellenőrzés, be{llít{s dokument{cióinak elkészítése.
Üzembe helyezés dokument{l{sa.
14.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
14.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.6.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

14.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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15. Üzembehelyezés gyakorlata tant{rgy

256 óra/320 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

15.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megtaníttatni a tanulókkal a kov{csol{s, kézi- és gépi forg{csol{s, gépek,
berendezések üzembe helyezése sor{n alkalmazott technológi{k, elj{r{sok
alkalmaz{s{nak lépéseit, e tevékenységek végzéséhez haszn{lt eszközök,
szersz{mok, berendezések kezelését. Cél, hogy a tant{rgyat tanuló legyen
birtok{ban a technológi{k végzésének alapj{t képező ismereteknek, mindezek
mellett készségszinten saj{títsa el a tevékenységek végzéséhez szükséges
berendezések működtetését és tudja alkalmazni a technológi{k kivitelezése sor{n
fellépő speci{lis munkavédelmi előír{sokat.
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
15.3. Témakörök
15.3.1. Melegüzemi gyakorlat
18 óra/40óra
Kov{cstűzhely beüzemelése, a munkahely kialakít{sa szersz{mok előkészítése.
A munkadarab felmelegítése, az alakíthatós{gi hőfok megbecsülése.
A munkadarab nyújt{sa, különböző alakok kialakít{sa.
A munkadarab tulajdons{gainak javít{sa kézi kov{csol{ssal.
A munkadarab lehűtése, edzése, megeresztése, felületkezelése, barnít{sa.
Csoportos kov{csol{s gyakorl{sa, vezető kov{cs segítségével.
Munkaterület, szersz{mok előkészítése annak fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa, készítése.
Fémek edzése, megeresztése, hőfok be{llít{s, időszükséglet meghat{roz{s.
A hőkezelés f{zisain{l l{tható színkülönbségek felismerése.
Alacsony hőmérsékletű megeresztés.
Magas hőmérsékletű megeresztés.
Közvetlen megeresztés.
Hűtés vízben.
Hűtés olajban.
Keletkezett reve elt{volít{sa.
Edzés sóban.
Edzés v{kuum k{lyh{ban.
Feszültség csökkentése.
Felületkezelés melegelj{r{ssal, hőkezeléssel.
L{gyít{si technológi{k gyakorl{sa.
Kérgesítő elj{r{sok alkalmaz{sa.
Gépi kov{csol{s alapműveletei, technológi{ja, szersz{mai, az alkalmazott
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berendezések megfelelő haszn{lat{nak gyakorlata.
A kov{csol{s anyagszükségletének kisz{mít{sa, meghat{roz{sa.
Kov{cshegesztési technológi{k elméleti ismerete.
Forrasztószersz{mok alkalmaz{sa, gyakorlata.
Forrasztószerek kiv{laszt{sa, haszn{lata.
A forrasztandó felület megtisztít{sa, forraszt{s,
Forrasztott felület megmunk{l{sa.
L{gyforraszok alkalmaz{sa.
Keményforraszok alkalmaz{sa.
15.3.2. Kézi és gépi forg{csol{si feladatok
119 óra/140 óra
Szersz{mok, technológiai és munkautasít{sok előkészítése, tanulm{nyoz{sa.
Szersz{mok megv{laszt{sa.
Kézi forg{csol{si feladatok (fúr{s, h{ntol{s, csiszol{s, tükrösítés).
Gépi forg{csol{si feladatok (mar{s, eszterg{l{s, gyalul{s, köszörülés, vésés).
Forg{csoló szersz{mok újraélezése.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata (méret-, alak-, tűréshat{r meghat{roz{s).
Munkafeladatok dokument{l{sa.
Kézi- és gépi anyagmozgat{s.
Munkaterület, szersz{mok előkészítése, azok fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
Fémek kézi forg{csol{si technológi{i, szersz{mai, gépei.
Reszelők kialakít{sa, fogaz{s, alakja, mérete.
A reszelő helyes megv{laszt{sa, haszn{latbavétele.
A reszelés elmélete.
Munkadarab befog{sa.
Illesztések.
Fűrészelés, fűrészlapok fogazata az anyagfajt{j{nak és az anyagminőségnek
függvényében.
A kézifűrész haszn{lata.
Munkadarab befog{sa.
Fűrészgép felépítése, fűrészlapok kiv{laszt{sa, munkadarab befog{sa, fűrészlap
javít{sa, cseréje.
Fúrógépek típusai.
Fúrók kialakít{sa, befog{sa, hűtése, kenése.
Fúrók élezése a különböző anyagfajt{khoz és minőségekhez.
Menetfajt{k, menetv{gó szersz{mok.
Menetfúró és haszn{lata.
Menetv{gó és haszn{lata.
Kézi menetv{g{s, belső menetek készítése, orsómenetek készítése.
Menet ellenőrzése, mérése.
Menetv{gó szersz{mok karbantart{sa.
Gépi menetv{g{s, menetfúr{s eszközei, gépei.
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Forg{csoló szersz{mok jellemzői, élszögei.
H{ntol{si, csiszol{si, finomfelületi megmunk{l{sok.
A h{ntol{s célja, fajt{i.
A h{ntolt felület pontoss{g{nak meghat{roz{sa.
A h{ntol{s szersz{mai, eszközei.
A h{ntol{si munka fokozatai.
A h{ntolók élezése.
Dörzs{r szerkezete, {tmérője, fogaz{s jellemzője.
Dörzs{r típusok, dörzs{raz{s művelete.
Dörzs{raz{s hib{i.
Kézi szersz{mgépek haszn{lat{nak biztons{gi szab{lyai (fúr{s, köszörülés,
políroz{s).
Fémek gépi forg{csol{si technológi{i, szersz{mai, gépei.
Méret-, alak, tűrési mező meghat{roz{s, mért adatok dokument{l{sa.
A gépi forg{csol{shoz tartozó munkabiztons{gi szab{lyok.
Esztergagép felépítése, karbantart{sa.
Forg{csol{si alapismeretek.
Az eszterg{n végezhető műveletek.
Az esztergakés részei, szögei, főbb fajt{i.
Marógép felépítése, karbantart{sa.
A marógépen végezhető műveletek.
A marószersz{mok csoportosít{sa, fajt{ja, részei, szögei.
Gyalugép felépítése, működése, karbantart{sa.
Gyalugépen végezhető műveletek.
15.3.3. Üzembehelyezés
119 óra/140 óra
Szersz{mok, technológiai és munkautasít{sok előkészítése, tanulm{nyoz{sa.
Szersz{mok megv{laszt{sa.
Szersz{mgépek dokument{ciój{nak tanulm{nyoz{sa.
Gépalapok megv{laszt{sa, kialakít{sa.
Rögzítőcsavarok helyének meghat{roz{sa.
Elektromos berendezések, vezetékek helyének meghat{roz{sa, kivitelezése.
Telepítendő gép telepítési útvonal{nak akad{lymentesítése.
Telepítés lépéseinek meghat{roz{sa.
Szükséges engedélyek körének meghat{roz{sa, igénylése.
Gépek telepítését követően a rögzítő elemek elt{volít{sa, vízszintbe{llít{s.
A kiegészítő alkatrészek eszközök felszerelése.
A gép, eszköz rendszerbe való bekötése.
Védőburkolatok felhelyezése.
Hűtő-, kenőfolyadékok feltöltése.
Tömítettségek ellenőrzése.
Be{llít{sok elvégzése.
Terheletlen üzemeltetés, próba.
227

Pontoss{g ellenőrzés, be{llít{s.
Fokozatos terhelés, ellenőrzés, be{llít{s.
A munkahely előír{s szerinti kialakít{sa.
Üzembe helyezés dokument{l{sa.
15.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanműhely
15.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
15.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés

oszt{ly
x

x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

15.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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Összefüggő szakmai gyakorlat
I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10166-12 Gépészeti kötési feladatok

10173-12 Anyagvizsg{latok és
geometriai mérések

Tant{rgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti kötések készítésének
gyakorlata
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si
gyakorlat
Szegecs-, csavarkötés készítése
Anyagvizsg{lat és gépészeti mérések
gyakorlata
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok

10177-12 Gépelemek szerelési feladatai

Mérések és be{llít{sok gyakorlata
Hajt{sok szerelése
Hidraulikus rendszerek szerelése
Pneumetikus rendszerek szerelése
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1. évfolyamot követően
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tant{rgy
Gépészeti alapmérések
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel,
mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség,
síklapús{g,
derékszögesség,
p{rhuzamoss{g,
egytengelyűség mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok.
Keménység vizsg{lat.
Keménységmérő elj{r{sok.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg {llapotban.
Dinamikus keménységmérések.
Rugalmas utóhat{s
Rugalmas alakv{ltoz{s.
Kúsz{s és relax{ció.
Mechanikai kif{rad{s, Wöhler-görbe.
Frekvencia befoly{sa a kif{rad{sra.
F{rasztó gépek.
Melegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Hidegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Nyomóvizsg{lat.
231

Hajlítóvizsg{lat.
Csavaróvizsg{lat.
Törésmechanikai vizsg{latok, Charpy-féle ütve hajlító vizsg{lat.
Vegyi összetétel vizsg{lata.
Korróziós vizsg{latok.
Mikroszkopikus vizsg{latok, marat{s, políroz{s, csiszol{s.
Hőtechnikai tulajdons{gok.
Villamos vezetőképesség mérése.
M{gneses tulajdons{g vizsg{lata.
Fémek és ötvözetek tulajdons{gai.
A hűtési sebesség hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Ötvözőelemek hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Hőkezelések csoportosít{sa.
Gépészeti alapismeretek
Az előrajzol{ssal szembeni követelmények.
Az előrajzol{s lépései.
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzol{s eszközei.
Az előrajzol{s folyamata.
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa.
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s).
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).
Oldható kötések készítése.
Nem oldható kötések készítése.
Különféle fémfelületek előkészítése.
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal.
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10166-12 Gépészeti kötési feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően
Gépészeti kötések készítésének gyakorlata tant{rgy
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si gyakorlat
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat
értelmezése.
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si felület előkészítése.
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen
ívhegesztéssel.
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen
l{nghegesztéssel.
Egyszerű minőségű él-, sarok-, l{gy- és keményforraszt{si feladatok
végzése vízszintesen.
Ragasztott kötések készítése.
Kötési felületek vizu{lis ellenőrzése, hibajavít{s.
Forrasztott kötések bont{sa.
Munkaterület, szersz{mok előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
G{zhegesztő berendezések.
Acetilénfejlesztő.
Oxigénpalack, reduktor, g{ztömlők, hegesztőpisztoly felépítése,
karbantart{sa.
Hegesztési varratfajt{k.
Illesztővarratok, sarokvarratok, élvarratok.
Lemezélek kialakít{sa, lemezek illesztése.
Hozaganyag kiv{laszt{sa.
Hegesztőpor.
L{ngbe{llít{s, semleges l{ng, g{zdús l{ng.
Hegesztőégő tart{sa, vezetése, hozaganyag vezetése.
Balrahegesztés, jobbrahegesztés, vízszintes hegesztés, függőleges
hegesztés.
Ikervarrathegesztés, élvarratok hegesztése.
L{ngv{g{s munkafolyamata.
Elhúzód{sok, feszültségek.
Tart{lyok hegesztése.
R{csok hegesztése.
Foltok, repedések hegesztése.
Feszültségek csökkentése.
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Ívhegesztőberendezések.
Hegesztő transzform{tor, hegesztők{bel, elektródafogó
üzemelése, elektróda kiv{laszt{sa, lemezek illesztése.
Forrasztószersz{mok.
Kemény-, l{gyforraszt{s.
Forrasztószerek, forrasz-anyagok.
[ltal{nos minőségű hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si
elvégzésének technológi{ja, szersz{mai.
Ragasztott kötések előnyei.
Ragasztóanyagok.
Természetes, mesterséges vagy műanyagragasztók.

kezelése,

feladatok

Szegecs-, csavarkötések készítése
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat
értelmezése.
[tlapolt, hevederes, egy- és kétsoros, különböző fejkialakít{sú
szegecskötés készítése.
Csavarkötések, csavarbiztosít{sok létesítése.
Nyomatékkulcs haszn{lata.
Szegecskötés bont{sa lefúr{ssal.
Csavarkötések old{sa, beszakadt csavar elt{volít{sa.
Szegecselés rendeltetése, alkalmaz{si területe.
Laza-, csuklós-, szil{rd szegecselés.
Szil{rds{gi szegecselés, tömítő szegecselés.
Szegecsfajt{k.
Hidegszegecselés, melegszegecselés.
Süllyesztett z{rófej készítése.
Szegecsméretek meghat{roz{sa.
[tlapolt szegecselés, hevederes kötés.
Egysoros, kétsoros, h{romsoros szegecskötések.
Szegecsek igénybevétele.
Szegecselési hib{k.
Félgömbfejű szegecsfej készítése.
Csőszegecsek készítése.
Gépi szegecselés.
Szegecskötések bont{sa.
Szegecseléshez szükséges szersz{mok.
Szegecskioszt{s megtervezése.
Szegecselés, csavarkötés, csavarbiztosít{sok módjai.
A szegecselés, csavarkötés munkaterülete, a szükséges szersz{mok,
anyagok előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{g dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
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Csavarkötések szerelésének célja.
Csavarkötések fajt{i és rendeltetésük.
Any{scsavarok, fejescsavarok, {szokcsavarok.
Csavarkötések szerelésének szersz{mai.
[llítható-, nem {llítható csavarkulcsok.
[ltal{nos csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó,
villanyszerelő csavarhúzó.
Csavarhúzó kiv{laszt{sa.
Vill{skulcs, csillagkulcs, csőkulcs.
Csavarbiztosít{sok.
Csavarkötések szerelésének munkaszab{lyai.
Csavarok meghúz{s{nak sorrendje.

10173-12 Anyagvizsg{latok és geometriai mérések *
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1. évfolyamot követően
Anyagvizsg{lat és gépészeti mérések gyakorlata tant{rgy
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{sos anyagvizsg{latok fajt{i, alkalmaz{si köre.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos
roncsol{sos
anyagvizsg{latok
végzése
üzemi
és
laborkörülmények között.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók
tanulm{nyoz{sa és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai,
technológiai tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai
és egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa, értelmezése, kezelése.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok fajt{i, csoportosít{sa, alkalmaz{si
területei.
Sz{mít{stechnika az anyagvizsg{latban.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos roncsol{smentes anyagvizsg{latok végzése üzemi és
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laborkörülmények között.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók
tanulm{nyoz{sa és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai,
technológiai tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai
és egyéb tulajdons{gai.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.

10177-12 Gépelemek szerelési feladatai*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően
Mérések és be{llít{sok gyakorlata tant{rgy
Hajt{sok szerelése
A gépszerkezetek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A
munkaterület
berendezése,
a
szükséges
dokumentumok
tanulm{nyoz{sa.
A gépszerkezetek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Gépszerkezetek, gépek ellenőrzése, karbantart{sa, hib{k behat{rol{sa.
Gépszerkezetek, gépek, gép{gyak előkészítése, beszerelése, be{llít{sa.
Nyom{startó edények, emelő és sz{llítógépek szerelése, javít{sa.
Gépelemekhez tartozó jellemzők mérése.
Hibakeresés a gépek paramétereinek működési {llapota alapj{n.
Mozg{st {tadó, akad{lyozó gépek, hajt{sok szerelése.
Külső-, belsőcsap{gyak szerelése.
Hajt{sokn{l haszn{latos g{zok, folyadékok tulajdons{gai, felhaszn{l{si
területei.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mok haszn{lata, mérőműszerek haszn{lata.
Csigahajt{s fő méretezése.
Csigahajt{s hat{sfok{nak és veszteségeinek meghat{roz{sa.
236

Csigahajt{s szerelése, javít{sa.
Csigahajt{sszekrények.
Fogaskerékszekrények szerkezeti részei.
Homlokkerék {thajtóművek.
Fogaskerekek cseréje.
Fogaskerekek ellenőrzése, mérése.
Fogaskerekek anyagai.
Fogaskerekek kiv{laszt{sa.
Dörzshajt{sok, javít{sa, szerelése.
Dörzskerekek be{llít{sa.
Végtelenített szalaghajt{sok.
Szíjcsúsz{s, szíjsebesség, szíjt{rcs{k kiv{laszt{sa.
Szíjhajt{sok szerelése, be{llít{sa, szíjjak cseréje.
Ékszíjhajt{sok méretezése, szíjt{rcs{k cseréje.
L{nchajt{sok szerelése, l{ncok javít{sa, kenése, feszesség be{llít{sa.
L{nckerekek cseréje, oszt{sa, méretezése.
L{nctípusok.
L{nchajt{sok elrendezései.
L{nchajt{sok méretezése.
Forgattyús hajtóművek javít{sa, szerelése.
Excenter be{llít{sa.
Siklócsap{gyak ellenőrzése, szerelése, be{llít{sa, kenése.
Gördülő csap{gyak ellenőrzése, szerelése, be{llít{sa, kenése.
Kenő-, és adalékanyagok fogalma, tulajdons{gai.
Hidraulikus rendszerek szerelése
A hidraulikus rendszerek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A
munkaterület
berendezése,
a
szükséges
dokumentumok
tanulm{nyoz{sa.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Munkaközegek jellemzőinek meg{llapít{sa, cseréje.
A hidraulikus rendszerek ellenőrzése, karbantart{sa, hib{k behat{rol{sa.
A szereléshez, karbantart{shoz, javít{shoz kapcsolódó dokumentumok
kitöltése.
A hidraulikus rendszerek javíthatós{g{nak felmérése, a javít{shoz
szükséges alkatrészek meghat{roz{sa.
Szereléshez
kapcsolódó
jelek,
jelzések,
dokumentumok,
rajzdokument{ciók elkészítése.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mainak haszn{lata, mérőműszerek
haszn{lata.
Fokozatmentes finom mozg{sok be{llít{sa.
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Hidraulikus erőhat{sok be{llít{sa.
Automatiz{lt mozg{sok sorrendjének meghat{roz{sa, be{llít{sa.
Üzemi hőmérséklet be{llít{sa, hűtés szerelése, beszab{lyoz{sa.
Hidraulika olaj, nyomóközeggel szemben t{masztott követelmények.
Hidraulika olaj fajt{i, tulajdons{gai.
Olajok viszkozit{sa, tulajdons{ga, kif{rad{sa, szennyeződése.
Vezetékek tömítettségének ellenőrzése.
Visszavivő vezeték helyének meghat{roz{sa.
Összetett rendszerek alkalmaz{sa.
Egyszerűbb
pneumohidralikus,
elektrohidraulikus
rendszerek
kialakít{sa.
Egyenes vonalú mozg{sok eszközeinek, dugattyúk, hengerek
ellenőrzése.
Forgómozg{s eszközeinek ellenőrzése, olajmotorok tömítettségének
vizsg{lata.
[raml{svezérlők, szelepek, tolattyúk szerelés.
Szivattyúk,
fogaskerékszivattyú,
csavarszivattyú,
sz{rszivattyú,
dugattyús szivattyú karbantart{sa, tömítettségének ellenőrzése, javít{sa.
Túlfolyószelepek,
biztons{gi
szelepek,
visszacsapószelepek,
differenci{lszelepek ellenőrzése, javít{sa.
Fojtóberendezések, fojtócsap, hossztolattyúk, forgótolattyúk ellenőrzése,
javít{sa.
Pneumatikus rendszerek szerelése
A pneumatikus rendszerek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A
munkaterület
berendezése,
a
szükséges
dokumentumok
tanulm{nyoz{sa.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Munkaközegek jellemzőinek meg{llapít{sa, cseréje.
A hidraulikus és pneumatikus rendszerek ellenőrzése, karbantart{sa,
hib{k behat{rol{sa.
A szereléshez, karbantart{shoz, javít{shoz kapcsolódó dokumentumok
kitöltése.
A pneumatikus rendszerekhez tartozó jellemzők mérése.
A pneumatikus rendszerek jellemző meghib{sod{sai, hibakeresés.
A pneumatikus rendszerek javíthatós{g{nak meg{llapít{sa, a javít{shoz
szükséges eszközök, alkatrészek meghat{roz{sa.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok elkészítése.
Pneumatikus alapkapcsol{sok és vezérlések készítése, rajzdokument{ció
készítése.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mainak, mérőműszereinek haszn{lata.
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A levegő tulajdons{gainak meghat{roz{sa,a levegő előkészítése.
Abszorpciós sz{rít{s elj{r{sa.
T{pegység ellenőrzése, mérése.
Légszűrő ellenőrzése, tisztít{sa, cseréje.
Nyom{sszab{lyozó be{llít{sa, javít{sa.
Olajozó ellenőrzése, be{llít{sa
Légmotorok ellenőrzése.
Végrehajtó elemek ellenőrzése.
Egyszeres működtetésű munkahenger ellenőrzése, mérése, javít{sa.
Kettősműködésű munkahenger ellenőrzése, mérése, javít{sa.
Útszelepek ellenőrzése, javít{sa.
Z{ró szelepek ellenőrzése, javít{sa.
Elz{ró szelepek ellenőrzése, javít{sa.
Relék, {talakítók ellenőrzése.
Nyom{sir{nyítók, nyom{skapcsolók vizsg{lata.
V{ltószelep.
Kétnyom{sú szelep.
Időszelep.
Ejektorok.
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II. Két évfolyamos oktat{s közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10162-12
Gépészeti alapozó feladatok
10166-12
Gépészeti kötési feladatok

10173-12
Anyagvizsg{latok és geometriai
mérések
10177-12
Gépelemek szerelési feladatai

Tant{rgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti kötések készítésének
gyakorlata
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si
gyakorlat
Szegecs-, csavarkötés készítése
Anyagvizsg{lat és gépészeti mérések
gyakorlata
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Mérések és be{llít{sok gyakorlata
Hidraulikus rendszerek szerelése
Pneumetikus rendszerek szerelése
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1. évfolyamot követően
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tant{rgy
Gépészeti alapismeretek
Az előrajzol{ssal szembeni követelmények.
Az előrajzol{s lépései.
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzol{s eszközei.
Az előrajzol{s folyamata.
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa.
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s).
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).
Oldható kötések készítése.
Nem oldható kötések készítése.
Különféle fémfelületek előkészítése.
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal.
10166-12 Gépészeti kötési feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően
Gépészeti kötések készítésének gyakorlata tant{rgy
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si gyakorlat
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Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat
értelmezése.
Hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si felület előkészítése.
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen
ívhegesztéssel.
Egyszerű minőségű él- és sarokhegesztési feladatok végzése vízszintesen
l{nghegesztéssel.
Egyszerű minőségű él-, sarok-, l{gy- és keményforraszt{si feladatok
végzése vízszintesen.
Ragasztott kötések készítése.
Kötési felületek vizu{lis ellenőrzése, hibajavít{s.
Forrasztott kötések bont{sa.
Munkaterület, szersz{mok előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{gi dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
G{zhegesztő berendezések.
Acetilénfejlesztő.
Oxigénpalack, reduktor, g{ztömlők, hegesztőpisztoly felépítése,
karbantart{sa.
Hegesztési varratfajt{k.
Illesztővarratok, sarokvarratok, élvarratok.
Lemezélek kialakít{sa, lemezek illesztése.
Hozaganyag kiv{laszt{sa.
Hegesztőpor.
L{ngbe{llít{s, semleges l{ng, g{zdús l{ng.
Hegesztőégő tart{sa, vezetése, hozaganyag vezetése.
Balrahegesztés, jobbrahegesztés, vízszintes hegesztés, függőleges
hegesztés.
Ikervarrathegesztés, élvarratok hegesztése.
L{ngv{g{s munkafolyamata.
Elhúzód{sok, feszültségek.
Tart{lyok hegesztése.
R{csok hegesztése.
Foltok, repedések hegesztése.
Feszültségek csökkentése.
Ívhegesztőberendezések.
Hegesztő transzform{tor, hegesztők{bel, elektródafogó kezelése,
üzemelése, elektróda kiv{laszt{sa, lemezek illesztése.
Forrasztószersz{mok.
Kemény-, l{gyforraszt{s.
Forrasztószerek, forrasz-anyagok.
[ltal{nos minőségű hegesztési, forraszt{si, ragaszt{si feladatok
elvégzésének technológi{ja, szersz{mai.
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Ragasztott kötések előnyei.
Ragasztóanyagok.
Természetes, mesterséges vagy műanyagragasztók.
Szegecs-, csavarkötések készítése
Munkaterület, anyagok, szersz{mok előkészítése.
A feladatot tartalmazó dokumentumok tanulm{nyoz{sa, a feladat
értelmezése.
[tlapolt, hevederes, egy- és kétsoros, különböző fejkialakít{sú
szegecskötés készítése.
Csavarkötések, csavarbiztosít{sok létesítése.
Nyomatékkulcs haszn{lata.
Szegecskötés bont{sa lefúr{ssal.
Csavarkötések old{sa, beszakadt csavar elt{volít{sa.
Szegecselés rendeltetése, alkalmaz{si területe.
Laza-, csuklós-, szil{rd szegecselés.
Szil{rds{gi szegecselés, tömítő szegecselés.
Szegecsfajt{k.
Hidegszegecselés, melegszegecselés.
Süllyesztett z{rófej készítése.
Szegecsméretek meghat{roz{sa.
[tlapolt szegecselés, hevederes kötés.
Egysoros, kétsoros, h{romsoros szegecskötések.
Szegecsek igénybevétele.
Szegecselési hib{k.
Félgömbfejű szegecsfej készítése.
Csőszegecsek készítése.
Gépi szegecselés.
Szegecskötések bont{sa.
Szegecseléshez szükséges szersz{mok.
Szegecskioszt{s megtervezése.
Szegecselés, csavarkötés, csavarbiztosít{sok módjai.
A szegecselés, csavarkötés munkaterülete, a szükséges szersz{mok,
anyagok előkészítése, fontoss{ga.
Rajz-, technológiai, munkabiztons{g dokument{ció tanulm{nyoz{sa.
Csavarkötések szerelésének célja.
Csavarkötések fajt{i és rendeltetésük.
Any{scsavarok, fejescsavarok, {szokcsavarok.
Csavarkötések szerelésének szersz{mai.
[llítható-, nem {llítható csavarkulcsok.
[ltal{nos csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó,
villanyszerelő csavarhúzó.
Csavarhúzó kiv{laszt{sa.
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Vill{skulcs, csillagkulcs, csőkulcs.
Csavarbiztosít{sok.
Csavarkötések szerelésének munkaszab{lyai.
Csavarok meghúz{s{nak sorrendje.

10173-12 Anyagvizsg{latok és geometriai mérések *
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1. évfolyamot követően
Anyagvizsg{lat és gépészeti mérések gyakorlata tant{rgy
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{sos anyagvizsg{latok fajt{i, alkalmaz{si köre.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos
roncsol{sos
anyagvizsg{latok
végzése
üzemi
és
laborkörülmények között.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók
tanulm{nyoz{sa és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai,
technológiai tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai
és egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa, értelmezése, kezelése.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok fajt{i, csoportosít{sa, alkalmaz{si
területei.
Sz{mít{stechnika az anyagvizsg{latban.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos roncsol{smentes anyagvizsg{latok végzése üzemi és
laborkörülmények között.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
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A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók
tanulm{nyoz{sa és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai,
technológiai tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai
és egyéb tulajdons{gai.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.

10177-12 Gépelemek szerelési feladatai*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően
Mérések és be{llít{sok gyakorlata tant{rgy
Hidraulikus rendszerek szerelése
A hidraulikus rendszerek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A
munkaterület
berendezése,
a
szükséges
dokumentumok
tanulm{nyoz{sa.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Munkaközegek jellemzőinek meg{llapít{sa, cseréje.
A hidraulikus rendszerek ellenőrzése, karbantart{sa, hib{k behat{rol{sa.
A szereléshez, karbantart{shoz, javít{shoz kapcsolódó dokumentumok
kitöltése.
A hidraulikus rendszerek javíthatós{g{nak felmérése, a javít{shoz
szükséges alkatrészek meghat{roz{sa.
Szereléshez
kapcsolódó
jelek,
jelzések,
dokumentumok,
rajzdokument{ciók elkészítése.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mainak haszn{lata, mérőműszerek
haszn{lata.
Fokozatmentes finom mozg{sok be{llít{sa.
Hidraulikus erőhat{sok be{llít{sa.
Automatiz{lt mozg{sok sorrendjének meghat{roz{sa, be{llít{sa.
Üzemi hőmérséklet be{llít{sa, hűtés szerelése, beszab{lyoz{sa.
Hidraulika olaj, nyomóközeggel szemben t{masztott követelmények.
Hidraulika olaj fajt{i, tulajdons{gai.
Olajok viszkozit{sa, tulajdons{ga, kif{rad{sa, szennyeződése.
Vezetékek tömítettségének ellenőrzése.
Visszavivő vezeték helyének meghat{roz{sa.
Összetett rendszerek alkalmaz{sa.
Egyszerűbb
pneumohidralikus,
elektrohidraulikus
rendszerek
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kialakít{sa.
Egyenes vonalú mozg{sok eszközeinek, dugattyúk, hengerek
ellenőrzése.
Forgómozg{s eszközeinek ellenőrzése, olajmotorok tömítettségének
vizsg{lata.
[raml{svezérlők, szelepek, tolattyúk szerelés.
Szivattyúk,
fogaskerékszivattyú,
csavarszivattyú,
sz{rszivattyú,
dugattyús szivattyú karbantart{sa, tömítettségének ellenőrzése, javít{sa.
Túlfolyószelepek,
biztons{gi
szelepek,
visszacsapószelepek,
differenci{lszelepek ellenőrzése, javít{sa.
Fojtóberendezések, fojtócsap, hossztolattyúk, forgótolattyúk ellenőrzése,
javít{sa.
Pneumatikus rendszerek szerelése
A pneumatikus rendszerek {ltal{nos {llapot{nak felmérése.
Anyag-, munkaidő-, szersz{migény meghat{roz{sa.
A
munkaterület
berendezése,
a
szükséges
dokumentumok
tanulm{nyoz{sa.
A szersz{mok, mérő műszerek előkészítése, ellenőrzése.
Működési jellemzők mérése, kisz{mít{sa.
Munkaközegek jellemzőinek meg{llapít{sa, cseréje.
A hidraulikus és pneumatikus rendszerek ellenőrzése, karbantart{sa,
hib{k behat{rol{sa.
A szereléshez, karbantart{shoz, javít{shoz kapcsolódó dokumentumok
kitöltése.
A pneumatikus rendszerekhez tartozó jellemzők mérése.
A pneumatikus rendszerek jellemző meghib{sod{sai, hibakeresés.
A pneumatikus rendszerek javíthatós{g{nak meg{llapít{sa, a javít{shoz
szükséges eszközök, alkatrészek meghat{roz{sa.
Szereléshez kapcsolódó jelek, jelzések, dokumentumok elkészítése.
Pneumatikus alapkapcsol{sok és vezérlések készítése, rajzdokument{ció
készítése.
Szerelés, gépbe{llít{s szersz{mainak, mérőműszereinek haszn{lata.
A levegő tulajdons{gainak meghat{roz{sa,a levegő előkészítése.
Abszorpciós sz{rít{s elj{r{sa.
T{pegység ellenőrzése, mérése.
Légszűrő ellenőrzése, tisztít{sa, cseréje.
Nyom{sszab{lyozó be{llít{sa, javít{sa.
Olajozó ellenőrzése, be{llít{sa
Légmotorok ellenőrzése.
Végrehajtó elemek ellenőrzése.
Egyszeres működtetésű munkahenger ellenőrzése, mérése, javít{sa.
Kettősműködésű munkahenger ellenőrzése, mérése, javít{sa.
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Útszelepek ellenőrzése, javít{sa.
Z{ró szelepek ellenőrzése, javít{sa.
Elz{ró szelepek ellenőrzése, javít{sa.
Relék, {talakítók ellenőrzése.
Nyom{sir{nyítók, nyom{skapcsolók vizsg{lata.
V{ltószelep.
Kétnyom{sú szelep.
Időszelep.
Ejektorok.
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(Tervezet)
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
34 521 03

GÉPI FORGÁCSOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési kerettanterv
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– a 34 521 03 Gépi forg{csoló
szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 521 03
A szakképesítés megnevezése: Gépi forg{csoló
A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 5. Gépészet
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: IX. Gépészet
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3 év
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt
kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghat{rozott
kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség:Előírt gyakorlat:Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek
P{lyaalkalmass{gi követelmények:-

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tant{rgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

T{rgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{t a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi
részletei az al{bbiak: nincs
Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
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nincs
VII.

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

évfolyam
1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
Összesen:

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
14,5 óra/hét
23 óra/hét
23 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
736 óra/év
2366 óra

heti órasz{m éves órasz{m
szabads{v
szabads{v
nélkül
nélkül
31,5 óra/hét
1134 óra/év
160 óra
31,5 óra/hét
1008 óra/év
2302 óra
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heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
816 óra/év
2608 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodulok

1/9. évfolyam
Tant{rgyak

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

2/10. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

Szakiskolai képzés közismereti oktat{s nélkül
3/11. évfolyam

ögy

1. évfolyam

elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
heti
órasz{m órasz{m órasz{m órasz{m

2. évfolyam
ögy

elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Foglalkoztat{s II.

0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztat{s I.

Foglalkoztat{s I.

2

2

10163-12
Gépészeti
munkabiztons{g
és környezetvédelem

Munkavédelem

0,5

1

Elsősegélynyújt{s
gyakorlata
Gépészeti
alapozó feladatok

10162-12
Gépészeti alapozó
Gépészeti
feladatok
alapozó feladatok
gyakorlata

0,5

1
1

1

2

2

4

4

251

Szakmai
anyagismeret és
10173-12
anyagvizsg{lat
Anyagvizsg{latok
Anyagvizsg{lat
és geometriai
és gépészeti
mérések
mérések
gyakorlata
10174-12
Eszterg{lyos
feladatok

10176-12 Marós
feladatok

10175-12
Köszörűs
feladatok
Összes óra
Összes óra

1

2

3

5

6

Eszterg{l{s

2

3

Eszterg{l{s
gyakorlata

3

7

Mar{s

2

4

8

4

3

3

Mar{s gyakorlata

5

Köszörülés

5

2

2,5

Köszörülés
gyakorlata

3

2
4,5

10
14,5

9
140

1

6

14
23

11

8
140

15
23

8
12,5

19
31,5

8,5
160

23
31,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően - a nappali
rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{s
nélkül

Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodul

Órasz{m

Tant{rgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e
Munkahelyi egészség és
biztons{g

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

11497-12
Foglalkoztat{s I.

Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek kialakít{sa
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztons{ga
Munkakörnyezeti hat{sok
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztat{s II.

gy

ögy

Órasz{m

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam Összesen
e

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

16

16

16

16

Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
[ll{skeresés
Munkanélküliség

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

Foglalkoztat{s I.

64

64

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkav{llalói szókincs

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20
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10163-12
Gépészeti
munkabiztons{g és
környezetvédelem

Munkavédelem
Munkabiztons{g
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Elsősegélynyújt{s
gyakorlata
Elsősegélynyújt{s alapjai
Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban
Sérülések ell{t{sa
Gépészeti alapozó
feladatok

10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

Műszaki dokument{ciók
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsg{lat
Fémek alakít{sa

36
12
12
12
36

Szakmai anyagismeret
Roncsol{sos és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok

36

36

12

12

12

12

12

12
72

72

18
18

18
18

18

18

18

18
144

Műszaki dokument{ciók
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsg{lat
Gépészeti alapismeretek

10173-12
Anyagvizsg{latok és
geometriai mérések

36
12
12
12

36

72

Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata

Szakmai anyagismeret és
anyagvizsg{lat

36

144

36

72

144

36
36

36
36

36

36

144

36
36

72

108

12

24

36

12

24

36
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108

108

10174-12
Eszterg{lyos
feladatok

10176-12
Marós feladatok

10175-12
Köszörűs feladatok

Mérőeszközök,
mérőberendezések
Anyagvizsg{lat és
gépészeti mérések
gyakorlata
Roncsol{sos
anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
Mérőeszközök haszn{lata
Eszterg{l{s
Az eszterg{l{s eszközei
Az eszterg{l{s
technológi{ja
CNC programoz{s
Eszterg{l{s gyakorlata
Az eszközök haszn{lata
Az eszterg{l{s gyakorlata
CNC eszterg{l{s
Mar{s
A mar{s eszközei
A mar{s technológi{ja
CNC programoz{s
Mar{s gyakorlata
Az eszközök haszn{lata
A mar{s gyakorlata
CNC mar{s technológi{ja
Köszörülés
Köszörülés eszközei
Köszörülési technológi{k
CNC programoz{s

12

24

36

180

180

216

60

72

60

72

60

72
72
18

96
32

24

32

30

168

32
252
42
120
90

108
36

64
16

36

22

36
128
32
48
48

108
36
36
36

380

72
18
24
30

160
32
64
64

140

80
12
34
34

128
32
48
48

255

96
36
36
36

340

108
36
36
36

32
9
11
12

416

96

352
80
144
128

160

152

172

26
288
56
126
106

108

180
24
96
60

140

216

352

140

Köszörülés gyakorlata
Eszközök haszn{lata
Köszörülési technológi{k
alkalmaz{sa
CNC köszörülés
Összesen:
Összesen:
Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

162 360
522

72
18

192
64

24

64

82

30
324 504
828

64
480

98
272
736
1008

256
736

264

2086
2366

256
76

450
684
1134

742 / 31,36%
1624 / 68,64%

256

2142
2302

722 / 31,36%
1580 / 68,64%

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

257

A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkahelyek
kialakít{sa

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x
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x

x

x
x
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

x

Felelősségtudat

x

x

x

x

x

x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

2. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy

18 óra/18 óra*

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

1.7. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges
kompetenci{k elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
1.9. Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti
{ttekintés.
A
szervezett
munkavégzésre
vonatkozó
munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek
megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés
személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére
és testi épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a
munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége
a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések
megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt technológia, a
biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajt{i, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghat{roz{sai.
1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa

4 óra/4 óra
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Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok.
Szoci{lis létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és
felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi
anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése.
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és
környezetvédelem célja, eszközei.

alakjelek.

Hulladékgazd{lkod{s,

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri
alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek.
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai.
1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalom meghat{roz{sa.

2 óra/2 óra

Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EK261

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb
dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g,
meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési elj{r{s.
Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós, üzemviteli és
emberi
tényezők
szerepe.
[ltal{nos
üzemeltetési
követelmények.
Kezelőelemek, védőberendezések kialakít{sa, a biztons{gos működés
ellenőrzése, ergonómiai követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra/2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok
és keverékek, stressz).
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok
valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége
a munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek
biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége.
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének
megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben
meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók,
munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló 2000. évi XXV.
törvény, illetve a Korm{ny, az {gazati miniszterek rendeleteinek szab{lyoz{si
területei a tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok, illetve a
munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

262

A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység
ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok.

keretében

Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkoz{si megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s, mint a megelőzés
eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének
lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.

jelentősége

és

1.10.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
1.11.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s )
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
2.

2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak veszélyei,
{rtalmai

1.12.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x
x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet
x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít
x

Di{kmunk{t végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
x

Önfejlesztés
Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K

x

Kapcsolatteremtő készség
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x

x

x

x

Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x

Hat{rozotts{g
MÓDSZERKOMPETENCI[K
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16. Foglalkoztat{s II. tant{rgy

16 óra

16.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a
munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek
elsaj{tít{s{ra.
16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
16.3. Témakörök
16.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s: fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s (mezőgazdas{gi, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony,
h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes
munka.
16.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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16.3.3. Áll{skeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő e-mail cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél
felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l
(NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
16.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való
törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a
munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai.
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.
A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.
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16.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
16.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
16.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

16.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

16.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11497-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkoz{ssal)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatv{nyt kitölt

x

x

x

x

11497-12 Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s,
együttműködés melletti munk{t végez
SZAKMAI ISMERETEK

x

Idegen nyelven:
közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran
haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai p{rbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reag{l{s egyszerű mondatokban

x

x

x

x

Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Nyelvi magabiztoss{g
Kapcsolatteremtő készség

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés

x

Analitikus gondolkod{s
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x

17. Foglalkoztat{s I. tant{rgy

64 óra/64 óra

3.6. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkoz{st is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Tov{bb{ egyszerű
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s mellett képes legyen eredményesen végezni a
munk{j{t.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési elj{r{sokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanul{si
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismeretekre alapozva valósuljon meg a
szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.7. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
idegen nyelvek
3.8. Témakörök
3.3.5. Nyelvtani rendszerzés 1
10 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók {tismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó
igeidőket,
illetve
begyakorolj{k
azokat,
hogy
a
munkav{llal{shoz kapcsolódóan az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó egyszerű mondatokban történő v{laszok megfogalmaz{sa. A
témakör elsaj{tít{sa révén a di{k alkalmass{ v{lik a munkavégzés sor{n az
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó {ltal
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére,
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a
helyes igeidő haszn{lattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz
reag{lni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztoss{g csak az alapvető
igeidők helyes és pontos haszn{lata révén fog megvalósulni.
3.3.6. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra/10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagad{s,
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség,
szükségesség) - haszn{lata révén a di{k képes lesz egzaktabb módon
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkoz{sban
egyar{nt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az {ll{sinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva a 3 alapvető igeidő,
a segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A
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kérdésfeltevés, a szórend alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén
alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tiszt{zó kérdéseket
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgat{s sor{n.
3.3.7. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegen nyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a di{k
idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív
nyelvtanul{si képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető t{rsalg{si témakörön keresztül valósul meg.
Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott idegen nyelv
struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök
elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
- személyes bemutatkoz{s
- a munka vil{ga
- napi tevékenységek, aktivit{s
- étkezés, sz{ll{s
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai
szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.8. Munkav{llalói szókincs
20 óra/20 óra
/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 20 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 ór{s 3 alapozó témakör
elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenci{val tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. A témakör tananyag{nak elsaj{tít{sa
révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi
orsz{gban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{ny
kitöltését. Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmass{ teszi
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arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről t{jékozódjon. A
témakör tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra vonatkozó gyakran
haszn{lt kifejezéseket saj{títja el.

3.9. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes
tanterem, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott
form{ban zajlik.
3.10. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak, mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

1.10.

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanul{s
szerepj{ték
h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni
csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

sor{n

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa

Oszt{lykeret

1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

Csoportbont{s

Sorsz{m

x
x
x
x
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x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.6.
2.
2.1.

Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Levélír{s

3.
3.1.

V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

4.

Csoportos munkaform{k körében

2.2.

4.1.
4.3.

x

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10163-12 azonosító sz{mú
Gépészeti munkabiztons{g és
környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10163-12 azonosító sz{mú, Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

X

Sérülések ell{t{sa

X

Munka- és
környezetvédelem a
gyakorlatban

Környezetvédelem

X

Elsősegélynyújt{s
gyakorlata

Elsősegélynyújt{s
alapjai

Tűzvédelem

10163-12
Gépészeti munkabiztons{g és környezetvédelem

Munkabiztons{g

Munkavédelem

FELADATOK
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi jogszab{lyokat, előír{sokat, valamint
a szakm{ra és egyéb szerelési-javít{si technológi{ra
vonatkozó előír{sokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztons{gos
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére,
t{rol{s{ra vonatkozó szab{lyokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel
kapcsolatos események kivizsg{l{s{ban
Jelzi a tüzet, részt vesz az olt{sban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előír{sokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi
szab{lyok
A munk{ltatók és a munkav{llalók jogai és
kötelezettségei
A munkahely biztons{gos kialakít{s{nak követelményei
A gépek, berendezések, szersz{mok haszn{lati és
kezelési utasít{sai
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja
Az anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztons{gi szimbólumok értelmezése
Elsősegélynyújt{si ismeretek
Munkavégzés szab{lyai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Munkabiztons{gi eszközök, felszerelések haszn{lata
Inform{cióforr{sok kezelése
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok,
színjelölések értelmezése
Gépek, berendezések, szersz{mok szakszerű haszn{lata
Elsősegélynyújt{s

X

X
X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
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X
X
X

X
X

X

Döntésképesség

X

X

X

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

X

X

X

Felelősségtudat

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

X

X

X

X

Ir{nyít{si készség

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X

X

X

X
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3.6.1. Munkavédelem tant{rgy

36 óra/ 36óra

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

4.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók munkavégzésének
kialakít{s{t és ön{lló gondolkod{sra való nevelését. Tegye képessé a tanulókat a
munka vil{g{nak, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének
megértésére.
4.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
4.3.

Témakörök

4.3.1.
Munkabiztons{g
12 óra/12óra
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma.
A munkahelyi balesetek és a foglalkoz{si megbetegedések fajt{i.
Veszélyforr{sok kialakul{sa.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények.
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa.
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa.
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatelemzés, kock{zatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések.
A munkavégzés fizikai {rtalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény.
A színek kialakít{sa.
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai.
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai.
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
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Munkahely padlózata.
4.3.2. Tűzvédelem
12 óra/12óra
[ltal{nos tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi oszt{lyok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok t{rol{sa.
Tűzveszélyes anyagok sz{llít{sa.
Tűzveszélyes anyagok dokument{l{sa.
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szab{lyzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
[ramtalanít{s.
Tűzolt{s módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa beltérben.
Tűzoltó eszközök t{rol{sa kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmaz{s{nak feltételei.
Oltóhat{s.
Tűzmegelőzés.
Tűzjelzés.
Gépek, berendezések tűzvédelmi előír{sai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előír{sai.
Műszaki mentés.
Elektromos k{belek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőt{bl{k.
Feliratok.
Ir{nyfények.
Tűzg{tló nyíl{sz{rók.
Tűzvédő festékek.
Dokument{ciók.

4.3.3. Környezetvédelem
A környezetvédelem területei.

12 óra/12óra
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Természetvédelem.
Vízszennyezés vízforr{sok.
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés.
Glob{lis felmelegedés és hat{sa a földi életre.
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése t{rol{sa.
Hulladékgyűjtő szigetek.
Gyűjtőhelyek kialakít{sa.
Veszélyes hulladékok t{rol{sa.
Veszélyes hulladékok begyűjtése.
Veszélyes hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok feldolgoz{sa.
Hulladékok újrahasznosít{sa.
Hulladékok végleges elhelyezése.
Hulladékok leboml{sa.
Az ipar hat{sa környezetre.
Megújuló energiaforr{sok.
Levegőszennyezés.
Zajszennyezés.
Hőszennyezés.
Fényszennyezés.
Talajszennyezés.
Nehézfémek.
Vízszennyezés.
Szennyvízkezelés
Környezetszennyezés egészségi hat{sai.
Fontosabb környezetvédelmi jogszab{lyok.
Fontosabb Európai Uniós jogszab{lyok.
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhaszn{l{sa.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok t{rol{sa.
Az elhaszn{lódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése.
Az épített környezet védelme.
Munkahelyi környezet természetbar{t kialakít{sa.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

4.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

5. Elsősegélynyújt{s gyakorlata tant{rgy

36 óra/ 36 óra

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

a. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is a tanulók
képesek legyenek felismerni a balesetek sor{n keletkezett sérüléseket és képesek
legyenek az elsősegélynyújt{s elvégzésére.
b. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
c. Témakörök
i.
Az elsősegélynyújt{s alapjai
Mentőhív{s módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújt{s{nak korl{tai.
A baleseti helyszín biztosít{sa.
Vérkeringés, légzés vizsg{lata.
Heimlich-féle műfog{s.
Rautek-féle műfog{s.
Elsősegélynyújt{s vérzések esetén.
Életveszély elh{rít{sa.
Újraélesztés.
Mellkasnyom{s technik{ja
Légútbiztosít{s lehetőségei.
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12 óra/ 12 óra

Légút akad{ly-mentesítése.
Lélegeztetés.
Fizik{lis vizsg{lat.
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmaz{sa.
Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Idegen test elt{volít{sa szemből, orrból, fülből.
Agyr{zkód{s tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ell{t{sa.
[ramütés veszélyei.
[ramütött személy megközelítése.
[ramtalanít{s.
[ramütött személy ell{t{sa.
Égési sérülés súlyoss{g{nak felmérése, ell{t{sa.
Fagy{s, tünetei, veszélyei és ell{t{sa.
Mérgezések tünetei, fajt{i, ell{t{sa.
Leggyakrabban előforduló mérgezések.
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ell{t{sa.
Rosszullétek.
[jul{s tünetei, ell{t{sa.
Epilepszi{s roham tünetei, ell{t{sa.
Szív eredetű mellkasi f{jdalom tünetei, ell{t{sa.
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ell{t{sa.
ii.
Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban
12 óra /12óra
Veszélyforr{sok kialakul{sa.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben t{masztott követelmények.
Személyi védőfelszerelések helyének meghat{roz{sa, t{rol{sa.
A munkavédelmi oktat{s dokument{l{sa.
A munkabalesetek bejelentése, nyilv{ntart{sa és kivizsg{l{sa.
Kock{zatelemzés fogalmai, kock{zatelemzés, kock{zatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések.
A munkahelyen alkalmazott biztons{gi jelzések helyének meghat{roz{sa,
elhelyezése.
A megfelelő biztons{gi jelzés kiv{laszt{sa.
A munkavégzés fizikai {rtalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajt{i, alkalmaz{suk.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
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A munkahelyek megvil{gít{sa, a természetes fény.
A színek kialakít{sa.
A g{zhegesztés és az ívhegesztés biztons{gi előír{sai.
Hegesztő munkahelyek kialakít{sa, védő eszközök alkalmaz{sa.
Anyagmozgat{s, anyagt{rol{s szab{lyai.
Anyagmozgat{s gépeinek, eszközeinek biztons{gos haszn{lata, védőeszközök
alkalmaz{sa.
Villamos berendezések biztons{gtechnik{ja, speci{lis védőeszközök
bemutat{sa, haszn{lata.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kock{zatbecslés.
Kock{zatértékelés.
Időszakos biztons{gi felülvizsg{lat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsg{lat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozg{stér biztosít{sa.
Elkerítés, lefedés.
T{roló helyek kialakít{sa.
Munkahely padlózata.
Gépek védőburkolatainak kialakít{sa, elhelyezése.
iii. Sérülések ell{t{sa
12 óra /12 óra
Sebell{t{s.
Hajsz{leres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Orrvérzés, ell{t{sa.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés,
metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: r{ndul{s, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos {ram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalm{t, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei.
Az eszméletlenség ell{t{sa.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A sokk fogalma és form{i.
A termikus traum{kkal, hő{rtalmakkal kapcsolatos ismeretek.
Az ízületi sérülések form{i, tünetei és ell{t{suk módja.
A csontsérülések form{i, tünetei és ell{t{suk (fektetési módok).
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A hasi sérülés form{i, tünetei és ell{t{suk módjai.
A kimentés fogalma és betegmozgat{ssal kapcsolatos ismeretek.
A mérgezések fogalma, tünetei és ell{t{suk módja.
A belgyógy{szati balesetek ({ramütés).
A leggyakoribb belgyógy{szati kórképek, tüneteik és ell{t{suk.
d. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
e. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
i.

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

ii. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.3.

Oszt{lykeret

1.2.

Csoportbont{s

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

Egyéni

Sorsz{m

Tanulói
tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si
módok)

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

Inform{ció feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

X
X

X
X

X
X

-

X

X

X

-

X
X

X
X

X
X

-

X

X

X

-

X

X

X

-

f. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10162-12 azonosító sz{mú
Gépészeti alapozó feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10162-12 azonosító sz{mú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Gépészeti
alapismeretek

Anyagismeret,
anyagvizsg{lat

Gépészeti alapmérések

Gépészeti alapozó
feladatok gyakorlata

Műszaki
dokument{ciók

Fémek alakít{sa

Anyagismeret,
anyagvizsg{lat

Műszaki
dokument{ciók

10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

Gépészeti alapmérések

Gépészeti alapozó feladatok

FELADATOK
Tanulm{nyozza és értelmezi a munka t{rgy{ra, célj{ra
és a technológi{ra vonatkozó dokumentumokat
Kiv{lasztja, ellenőrzi és karbantartja az {ltal{nos kézi és
kisgépes fémalakító műveletekhez haszn{latos gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas,
értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi v{zlatrajzokat készít,
olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gy{rtott
elemeket, gépeket, szersz{mokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokument{ció alapj{n
Tanulm{nyozza és értelmezi az {ltal{nos gépészeti
anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciókat
Kiv{lasztja az {ltal{nos gépészeti célú anyagok és
alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt
Meghat{rozza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontoss{gi méréseket végez {ltal{nos
eszközökkel
[ltal{nos
roncsol{sos
és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latokat végez
Alakítja
a
munkadarabot
kézi
forg{csoló
alapelj{r{sokkal
Alakítja
a
munkadarabot
gépi
forg{csoló
alapelj{r{sokkal
Képlékenyalakít{st végez kézi alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes elj{r{sokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem
oldható kötéseket készít
Korrózió elleni védőbevonatot készít
Közreműködik
a
minőségbiztosít{si
feladatok
megvalósít{s{ban
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X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alkalmazza
a
munkabiztons{gi,
környezetvédelmi előír{sokat

tűz-

és

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, {br{zol{si módok
Gépészeti műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése,
készítése
Szabadkézi
v{zlatrajzok
készítése
egyszerű
alkatrészekről
Diagramok olvas{sa, értelmezése, készítése
Szabv{nyok haszn{lata
Gy{rt{si utasít{sok értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantart{si útmutatók
haszn{lata
Mérési utasít{sok értelmezése
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdons{gaik
Ipari vasötvözetek és tulajdons{gaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdons{gaik
Színesfém ötvözetek és tulajdons{gaik
Ötvözőanyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira
Szabv{nyos ipari vasötvözetek, könnyűfém ötvözetek,
színesfém ötvözetek
Műszaki mérés eszközei, hosszméretek, szögek mérése
és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése
Anyagvizsg{latok
Képlékenyalakít{s
Forg{csol{si alapfogalmak, műveletek, technológi{k
Kézi és gépi forg{csol{s technológi{ja, eszközei
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei, szersz{mai
Érintésvédelmi alapismeretek
Szersz{mok, kézi kisgépek biztons{gos haszn{lata
Gépüzemeltetés,
anyagmozgat{s
munkabiztons{gi
szab{lyai
Hegesztési alapismeretek, hegesztő berendezések és
eszközök
Ívhegesztés, g{zhegesztés és l{ngv{g{s
Korrózióvédelem alapelj{r{sai és eszközei

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezés, alkatrészrajz
készítése, szabadkézi v{zlatkészítés
Diagram, nomogram olvas{sa, értelmezése, műszaki
t{bl{zatok kezelése
Gépipari mérőeszközök haszn{lata, fémmegmunk{ló
kéziszersz{mok és kisgépek haszn{lata
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépeinek haszn{lata
Alaphegesztési elj{r{sok berendezéseinek, eszközeinek
haszn{lata

292

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g

X

X

X

X

X

X

X

X

Ön{llós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

Szab{lykövetés

X

X

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

X

X

X

X

X

Lényegfelismerés (lényegl{t{s)

X

X

X

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigy{zatoss{g

X

X

X

X

X

X

X

X
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6. Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy

72 óra/ 72 óra

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

6.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gépészeti alapozó feladatok tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy elősegítse
a tanulók gépészeti gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését,
hozz{j{ruljon a gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a
tanulókat a munka vil{g{nak, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és
összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.
A tant{rgy segítsen magyar{zatot adni a megtapasztalt eseményekre és a
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajts{k végre a feladatokat,
tudjanak döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel
kapcsolatban.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
6.3. Témakörök
6.3.1. Műszaki dokument{ciók
18óra/18óra
Technológiai dokument{ciók fogalma, tartalma.
Gépészeti technológiai dokument{ciók, mint inform{cióhordozók, azok formai
és tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabv{nyok, előír{sok, megold{sok.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és
axonometrikus {br{zol{s.
Síkmetszés, valódi nagys{g meghat{roz{sa, kiterítés.
[that{sok, {that{sok alkatrészrajzokon.
Össze{llít{si és részletrajzok.
Alkatrész és össze{llít{si rajzok fogalma.
Metszet{br{zol{sok, szelvény egyszerűsített {br{zol{sok.
Méreth{lózat felépítése, különleges méretmegad{sok.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes {br{zol{sok.
A munka t{rgy{ra, célj{ra vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológi{kra vonatkozó dokument{ciók.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv.
Rendszerek rajzai, kapcsol{si v{zlatok, folyamat{br{k és folyamatrendszerek.
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Technológiai sorrend fogalma, tartalma.
6.3.2.
Gépészeti alapmérések
18 óra/18óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.
Alak- és helyzetpontoss{g mérése és ellenőrzése.
Mérési utasít{s.
Mérési pontoss{g.
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, t{bl{zatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hib{k.
Műszerhib{k.
Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű és nagypontoss{gú mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Digit{lis mérőeszközök típusai, alkalmaz{suk.
Külső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajt{i, tartalma.
6.3.3.
Anyagismeret, anyagvizsg{lat
Alapanyagok csoportosít{sa és tulajdons{gai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdons{gaik.
Ötvözők hat{sa.
A legfontosabb acélfajt{k alkalmaz{si területei.
Kiv{laszt{s szempontjai.
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok.
Könnyűfémek.
Nehézfémek.
Szinterelt szerkezeti anyagok.
Műanyagok.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosít{suk.
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18 óra/18óra

Hőkezelő elj{r{sok.
Hőkezelési hib{k.
Jellegzetes hib{k.
Anyaghib{k.
Öntési hib{k.
Hegesztési hib{k.
Forg{csol{s sor{n képződő hib{k.
Köszörülési hib{k.
Képlékeny alakít{s okozta hib{k.
Kif{rad{s.
Korrózió
Hibakimutat{s lehetőségei.
Anyagvizsg{lati módok.
Roncsol{s-mentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok, szakítóvizsg{lat, keménység vizsg{lat.
Technológiai prób{k.
Szakítóvizsg{lat
Hajlítóvizsg{lat.
Csövek gyűrűt{gító vizsg{lata.
Lapító vizsg{lat.
Törésvizsg{lat.
Ütővizsg{lat.
Keménységmérés
Metallogr{fiai vizsg{lat.
Endoszkópos vizsg{lat.
Folyadékbehatol{sos repedésvizsg{lat.
M{gnesezhető poros repedésvizsg{lat.
Ultrahangos repedésvizsg{lat.
Radiogr{fiai vizsg{lat.
6.3.4. Fémek alakít{sa
18 óra/18óra
Fémek feloszt{sa, fizikai-, kémiai tulajdons{gai.
Fémek technológiai tulajdons{gai.
Ötvözők hat{sai.
Kézi forg{csoló műveletek (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s, menetfúr{s).
Forg{cs nélküli alakít{si technológi{k alkalmaz{s{nak megismerése,
alkalmazott gépek, eszközök, szersz{mok.
Lemezhajlít{s.
Peremezés.
Domborít{s, ívelés.
A megmunk{l{sokra alkalmas és a gépészeti szakm{kban haszn{latos anyagok.
Alkatrészek illesztése.
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Illesztés reszeléssel.
H{ntoló szersz{mok, eszközök.
Lemezalkatrész készítése.
Sík és ívelt felületek h{ntol{sa.
A dörzs{raz{s szersz{mai és művelete.
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzs{raz{ssal.
Csiszoló és polírozó anyagok, szersz{mok és gépek.
Illesztés csiszol{ssal.
Komplex illesztési munk{k, ellenőrző feladatok.
Gépi forg{csol{s szersz{mai.
Gépi forg{csoló alapelj{r{sok gépei.
Eszterg{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Fúr{s, furatmegmunk{l{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Mar{s technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Köszörülés technológi{ja, a munkafolyamat mozg{sviszonyai.
Gépüzemeltetés munkabiztons{gi szab{lyai.
6.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

6.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.6.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
h{zi feladat

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

6.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

298

7.

Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata tant{rgy

144 óra /144 óra

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

7.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni és elsaj{títtatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó
feladatok és gyakorlatok összedolgozhatós{g{nak feltételeit; a nyersanyag,
alapanyag, anyagminőségek, megmunk{l{sok meghat{roz{s{t, illetve az
alkalmazott vizsg{latok módj{t.
7.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
7.3.

Témakörök

7.3.1.
Műszaki dokument{ciók
36 óra/36óra
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi v{zlat alapj{n, rajzolvas{s.
Szerelési-, karbantart{si utasít{sok.
Sz{llítói megfelelőségi nyilatkozatok.
P{ly{zatok formai, tartalmi követelményei.
Engedélyek, törvények, hat{rozatok értelmezése.
Alkatrészrajzok, össze{llít{si rajzok, rajzdokument{ciók elemzése, archiv{l{sa.
Műhelyrajzok saj{toss{gai, elkészítése, dokument{l{sa.
Megmunk{l{si technológia behat{rol{sa, sorrendje alkatrészrajzok műszaki
tartalm{nak figyelembevételével.
Különféle szabv{nyok megismerése, alkalmaz{sa.
Minőségir{nyít{si dokumentumok elkészítésének szempontjai.
Gépek, berendezések műszaki dokument{ciói, fontosabb paraméterek
nyilv{ntart{sa.
Alkatrészek, eszközök nyilv{ntart{s{nak szempontjai, dokument{l{sa.
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész
nyersmérete, megmunk{l{shoz szükséges szersz{m és gép, {ll{sidő.
Javít{si jegyzőkönyvek.
Elektronikus dokument{ciók.
F{jlform{tumok, kiterjesztések.
Szövegszerkesztési alapismeretek.
Képfelbont{s, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, h{tr{nyok ismerete.
7.3.2.
Gépészeti alapmérések
36 óra /36óra
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
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Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
7.3.3. Anyagismeret, anyagvizsg{lat
36 óra /36óra
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok (repedésvizsg{latok).
Roncsol{sos anyagvizsg{latok.
Keménység vizsg{lat.
Keménységmérő elj{r{sok.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg {llapotban.
Dinamikus keménységmérések.
Rugalmas utóhat{s
Rugalmas alakv{ltoz{s.
Kúsz{s és relax{ció.
Mechanikai kif{rad{s, Wöhler-görbe.
Frekvencia befoly{sa a kif{rad{sra.
F{rasztó gépek.
Melegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Hidegalakíthatós{gi technológiai prób{k.
Nyomóvizsg{lat.
Hajlítóvizsg{lat.
Csavaróvizsg{lat.
Törésmechanikai vizsg{latok, Charpy-féle ütve hajlító vizsg{lat.
Vegyi összetétel vizsg{lata.
Korróziós vizsg{latok.
Mikroszkópikus vizsg{latok, marat{s, políroz{s, csiszol{s.
Hőtechnikai tulajdons{gok.
Villamos vezetőképesség mérése.
M{gneses tulajdons{g vizsg{lata.
Fémek és ötvözetek tulajdons{gai.
A hűtési sebesség hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
Ötvözőelemek hat{sa az acélok szövetszerkezetére, tulajdons{gaira.
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Hőkezelések csoportosít{sa.
7.3.4. Gépészeti alapismeretek
36óra /36 óra
Az előrajzol{ssal szembeni követelmények.
Az előrajzol{s lépései.
Az előrajzol{s szersz{mai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzol{s eszközei.
Az előrajzol{s folyamata.
Az előrajzol{s biztons{gtechnikai előír{sai.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s.
Síkbeli és térbeli előrajzol{s eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megv{laszt{sa adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunk{l{st igénylő öntvények előrajzol{s{nak gyakorl{sa.
Kézi megmunk{l{si gyakorlatok (darabol{s, hajlít{s, fűrészelés, reszelés,
köszörülés, fúr{s, süllyesztés, dörzsölés, h{ntol{s, csiszol{s, menetv{g{s,
menetfúr{s).
A kézi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forg{csoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek
rendszerezése.
Pal{stfelület, homlokfelület eszterg{l{s.
Belső felületek megmunk{l{sa (furateszterg{l{s, fúr{s).
Mar{s (pal{stmar{s, homlokmar{s, síkmar{s).
Köszörülés (pal{stköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).
Oldható kötések készítése.
Nem oldható kötések készítése.
Különféle fémfelületek előkészítése.
Felületvédelem m{zol{ssal, lakkoz{ssal.
7.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

7.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz
{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1
1.4.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
szimul{ció
h{zi feladat

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x

-

x
x

-

7.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10173-12 azonosító sz{mú
Anyagvizsg{latok és geometriai mérések
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

304

A 10173-12 azonosító sz{mú, Anyagvizsg{latok és geometriai mérések megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Roncsol{sos
anyagvizsg{latok

Roncsol{smentes
anyagvizsg{latok

Mérőeszközök
haszn{lata

Anyagvizsg{lat és gépészeti
mérések gyakorlata

Mérőeszközök
mérőberendezések

10173-12
Anyagvizsg{latok és geometriai mérések

Roncsol{sos és
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok

Szakmai anyagismeret

Szakmai anyagismeret és
anyagvizsg{lat

X

X

X

X

FELADATOK
Előkészíti a gépészetben haszn{lt anyagokat
vizsg{latra
Célir{nyos roncsol{sos anyagvizsg{latokat
végez üzemi és laborkörülmények között
ön{llóan
Célir{nyos roncsol{smentes anyagvizsg{latokat
végez üzemi és laborkörülmények között
ön{llóan
Technológiai anyagvizsg{latokat végez
Geometriai méréseket végez nagy pontoss{gú
mechanikai,
optikai
és
elektronikus
mérőeszközökkel
Felületi
érdességet
ellenőriz
és
mér
érdességmérő eszközökkel
Méreteket ellenőriz idomszerrel
A kész munkadarabok geometriai méreteinek
végellenőrzését végzi
A mérési eredményeket értékeli, dokument{lja
Tanulm{nyozza és értelmezi a gépészeti
anyagokra
és
alkatrészekre
vonatkozó
inform{ciókat

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Az iparban haszn{latos nemfémes anyagok
eredete,
tulajdons{gainak
ismerete,
felhaszn{l{si területeik
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai,
kémiai, mechanikai, technológiai tulajdons{gai
Szabv{nyos ipari vas-, könnyűfém és színesfém
ötvözetek
Ipari
anyagok
mechanikai,
hőtechnikai,
villamos, korróziós, technológiai és egyéb
tulajdons{gai
Az
anyagok
mikro-szerkezetének
és
tulajdons{gainak kapcsolata
Ötvöző
anyagok
hat{sa
az
anyag
tulajdons{gaira

X
X
X
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X

Ipari anyagok egyéb jellemzői
Nemfémes anyagok
Anyagvizsg{latok elmélete
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések
Alakhűség
és
helyzetpontoss{g mérése,
ellenőrzése
Mérés optikai mérőeszközökkel
Mérés idomszerekkel
Felületi érdesség mérése
Mérési
eredmények
elemzése,
grafikus
{br{zol{sa
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk
Mérőlapok, termékkísérő
lapok, b{rc{k,
feliratoz{s

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa,
értelmezése, kezelése
Roncsol{sos és roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
Technológiai vizsg{latok
Gépipari mérőeszközök haszn{lata
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési
jegyzőkönyv készítése

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség

X

X

X

X

Döntésképesség

X

X

X

X

Precizit{s

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kommunik{ciós készség

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa

X

X

X

X

X

X

Logikus gondolkod{s

X

X

X

X

X

X

Rendszerező képesség

X

X

X

X

X

X
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8.

Szakmai anyagismeret és anyagvizsg{lat tant{rgy

108 óra/108 óra

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

8.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szakm{j{ban haszn{latos anyagok tulajdons{gainak megismertetése.
Az egyes felhaszn{l{si területnek legjobban megfelelő megmunk{landó anyag
felismerése.
8.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
8.3.

Témakörök

8.3.1. Szakmai anyagismeret
36 óra/36óra
Az iparban haszn{latos nemfémes anyagok eredete, tulajdons{gainak ismerete,
felhaszn{l{si területeik.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Alapanyagok csoportosít{sa és tulajdons{gai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Szabv{nyos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek.
A legfontosabb acélfajt{k alkalmaz{si területei.
A kiv{laszt{s szempontjai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, elektromos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Ipari anyagok egyéb jellemzői.
Hőkezelés feladata, csoportosít{sa.
Hőkezelő elj{r{sok.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Anyagvizsg{latok elmélete.
Nemfémes anyagok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
8.3.2. Roncsol{sos és roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Anyagvizsg{latok elmélete.
Anyagvizsg{latok fajt{i.
Anyagvizsg{latok alkalmaz{si területei.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
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36 óra/36óra

Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Sz{mít{stechnika alkalmaz{sa az anyagvizsg{latokn{l.
A gépészetben haszn{lt anyagok vizsg{lati előkészítése.
Technológiai anyagvizsg{latok.
Mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Szabv{nyos ipari vas-, könnyűfém és színesfém ötvözetek.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Ipari anyagok egyéb jellemzői.
8.3.3.
Mérőeszközök, mérőberendezések
36 óra/36óra
Geometriai mérések nagy pontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Méretek ellenőrzése idomszerrel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Mérés idomszerekkel.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Geometriai mérések nagypontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
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és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Szögmérés digit{lis eszközökkel.
Külső kúpok mérésének eszközei, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
A lézer, mint a mérés eszköze.
8.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

8.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.6.
1.9.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték
h{zi feladat

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

3.2
3.3.
3.4.

x

-

x
x

-

8.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

9.

Anyagvizsg{lat és gépészeti mérések gyakorlata tant{rgy

108 óra/168 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

9.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A különböző anyagvizsg{lati technik{k elsaj{tít{sa. A vizsg{lt alkatrész
igénybevételének felmérése a megfelelő vizsg{lati technológia megv{laszt{s{val és
alkalmaz{s{val.
9.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
9.3.

Témakörök

9.3.1.
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
60 óra/72óra
Roncsol{sos anyagvizsg{latok fajt{i, alkalmaz{si köre.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos roncsol{sos anyagvizsg{latok végzése üzemi és laborkörülmények
között.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa, értelmezése, kezelése.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
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9.3.2. Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
60 óra/72óra
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok fajt{i, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei.
Sz{mít{stechnika az anyagvizsg{latban.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
végzése
üzemi
és
laborkörülmények között.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
9.3.3.
Mérőeszközök haszn{lata
60 óra/72óra
Geometriai mérések nagy pontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Méretek ellenőrzése idomszerrel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Mérés idomszerekkel.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Geometriai mérések nagypontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
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A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Lézer alkalmaz{si területei, előnye, h{tr{nya.
9.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

9.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
h{zi feladat

oszt{ly
x

x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x

-

x

-

x
x

-

9.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10174-12 azonosító sz{mú
Eszterg{lyos feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10174-12 azonosító sz{mú, Eszterg{lyos feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Az eszközök
haszn{lata

Az eszterg{l{s
gyakorlata

CNC eszterg{l{s

Eszterg{l{s gyakorlata

CNC programoz{s

Az eszterg{l{s
eszközei

10174-12
Eszterg{lyos feladatok

Az eszterg{l{s
technológi{ja

Eszterg{l{s

X

X

X

X

X

X

FELADATOK
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előregy{rtott
elemeket, gépeket, szersz{mokat, mérőeszközöket, befogó
és felfogó eszközöket, sz{llító és emelő berendezéseket,
személyi védőfelszereléseket
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét,
munkavédelmi berendezéseit, elvégzi a karbantart{si
feladatokat
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó
készüléket az esztergagépen, mint tokm{ny, síkt{rcsa,
különféle menesztők
Ellenőrzi az alapanyag, félgy{rtm{ny vagy előgy{rtm{ny
méreteit, befogja a nyers, vagy félkész munkadarabot
Kiv{lasztja és befogja a forg{csol{shoz szükséges
szersz{mokat, meghat{rozza a forg{csol{si feladathoz
szükséges
technológi{t,
be{llítja
a
forg{csol{si
paramétereket
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l
Két csúcs közötti megmunk{l{st végez, eszterg{l {lló és
mozgó b{b alkalmaz{s{val
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt
Alakos felületet eszterg{l
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr,
menetet metsz
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez
Körhagyó eszterg{l{sokat végez
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC eszterg{ra
Előkészíti a CNC eszterg{t (nullpont felvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés,
programbevitel,
programbelövés)
CNC esztergagépen eszterg{l
Gyalul{si, vésési forg{csol{sokat végez
Kiv{lasztja a szükséges mérő és ellenőrző eszközöket,
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

geometriai méréseket végez
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológi{kat
Termelékenységet
fokozó
eszközöket,
speci{lis
munkadarab-befogó eszközöket, készülékeket haszn{l
Szersz{mélezést, lapkacserét végez
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat
Minőségbiztosít{si dokumentumokat vezet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Géphaszn{lati, gépkezelési utasít{s, gépkönyv tartalma és
felépítése
Gy{rt{si és technológiai leír{s, mérőlapok, termékkísérő
lapok, b{rc{k, feliratoz{s, stb..
Fémipari
szabv{nyok,
t{bl{zatok,
gépipari
termékkatalógus ismerete, haszn{lat{nak szab{lyai
Technológiai és geometriai mérések
Géprajzi jelképes {br{zol{s és a szabadkézi v{zlatkészítés
szab{lyai
Minőségtanúsít{s
a
gy{rt{si
folyamatokban,
a
minőségir{nyít{si kézikönyv tartalma, fő fejezetei
Kötőgépelemek, kötések
Tengelyek, csap{gyaz{sok
Tengelykapcsolók
Fékek, kilincsművek, szabadonfutók
Súrlód{sos és kényszerkapcsolatú hajt{sok
Esztergagépek felépítése
Sz{llító és anyagmozgató eszközök
Ir{nyít{stechnikai, vezérléstechnikai, és szab{lyoz{stechnikai ismeretek
Metallogr{fiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek,
anyagfajt{k, anyagszabv{nyok
Gy{rt{stechnológiai (kézi anyagalakít{si, eszterg{l{si,
fúr{si) ismeretek
Művelettervezési ismeretek
Eszterg{l{si műveletek
Egyéb forg{csol{si ismeretek (forg{csoló mozg{sok),
technológiai adatok megv{laszt{s{nak szempontjai
(fordulatsz{m, előtol{s), meghat{roz{suk
Alapszintű CNC gépkezelési és programoz{si ismeretek
Hűtő és kenőanyag ismeretek
Szersz{mismeret, munkadarab és szersz{mbefogók
ismerete
Szerelőszersz{mok ismerete
Szerelési, hibaelh{rít{si ismeretek
Anyagmozgat{si és teheremelési ismeretek
Villamos érintésvédelmi ismeretek
Elsősegélynyújt{si ismeretek
Hulladékkezelési és hulladékgazd{lkod{si ismertek
Munkabiztons{gi ismeretek
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai és köznyelvi beszédkészség, szövegértés,
ír{skészség
Gépészeti, gy{rt{stechnológiai rajz olvas{sa, értelmezése,
készítése, kötési jelképek
Munkabiztons{ghoz kapcsolódó jelképek, színjelölések
értelmezése, eszközök, felszerelések haszn{lata
Gépi és kézi forg{csoló szersz{mok, kisgépek, hosszmérő
és ellenőrző eszközök haszn{lata
Esztergagépek kezelése, szersz{m és munkadarab befogó
készülékek, forg{csol{si adatok megv{laszt{sa
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Kommunik{ciós készség
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MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés
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10. Eszterg{l{s tant{rgy

168 óra/172 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

10.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Munkadarabok forg{csol{sa egyélű forg{csoló szersz{mmal, különböző felületek
kialakít{sa. A megmunk{l{shoz szükséges gépek, berendezések, szersz{mok és
eszközök alkalmaz{s{nak, felhaszn{l{si területeinek megismerése.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3.

Témakörök

10.3.1. Az eszterg{l{s eszközei
50 óra/52 óra
A kézi és gépi forg{csol{s eszközei.
Az eszterg{l{s gépei, eszközei.
Az esztergagép felépítése, főbb részei, működési elve, erőhat{sok.
Az eszterg{l{s alapműveletei.
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat,
előregy{rtott
elemeket,
gépeket,
szersz{mokat,
mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, sz{llító és emelő
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi
berendezéseit, elvégzi a karbantart{si feladatokat.
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen,
mint tokm{ny, síkt{rcsa, különféle menesztők.
Ellenőrzi az alapanyag, félgy{rtm{ny vagy előgy{rtm{ny méreteit, befogja a
nyers, vagy félkész munkadarabot.
Termelékenységet
fokozó
eszközöket,
speci{lis
munkadarab-befogó
eszközöket, készülékeket haszn{l.
Sz{llító és anyagmozgató eszközök.
Ir{nyít{stechnikai, vezérléstechnikai, szab{lyoz{stechnikai ismeretek.
Gy{rt{stechnológiai (kézi anyagalakít{si, eszterg{l{si, fúr{si) ismeretek.
Súrlód{sos és kényszerkapcsolatú hajt{sok.
Minőségtanúsít{s a gy{rt{si folyamatokban, a minőségir{nyít{si kézikönyv
tartalma, fő fejezetei.
Egyéb forg{csol{si ismeretek (forg{csoló mozg{sok), technológiai adatok
megv{laszt{s{nak szempontjai (fordulatsz{m, előtol{s), meghat{roz{suk.
Hűtő- és kenőanyag ismeretek.
Szersz{mismeret, munkadarab és szersz{mbefogók ismerete.
Szersz{mok élszögeinek ismerete.
Szersz{mélezés a forg{csolandó anyag anyagminőségének ismeretében.
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Hulladékkezelési és hulladékgazd{lkod{si ismeretek.
Munkabiztons{gi ismeretek.
Gépészeti, gy{rt{stechnológiai rajz olvas{sa, értelmezése, készítése, kötési
jelképek.
Anyag- és gy{rt{sismeret.
Fémes, nem fémes anyagok tulajdons{gai.
Ötvözők hat{sa a fémes anyagokra.
Hőkezelési alapismeretek.
Különböző összetételű anyagok hat{sa a forg{csol{sra.
Esztergagépek kezelése, szersz{m és munkadarab befogó készülékek,
forg{csol{si adatok megv{laszt{sa.
Gépi és kézi forg{csoló szersz{mok, kisgépek, hosszmérő és ellenőrző eszközök
haszn{lata.
10.3.2. Az eszterg{l{s technológi{ja
56 óra/58 óra
Az egyetemes eszterga szerkezeti felépítése, működése, kezelőelemei, be{llít{si
lehetőségek.
Forg{csol{si alapfogalmak.
Fő- és mellékmozg{sok.
Szersz{mgeometria.
Szersz{mél-szögek, működő szögek.
Szersz{mok kivitele, anyagai.
Szersz{mbefog{si módok, ezek eszközei, készülékei.
Munkadarab befog{s, leszorít{s, felfog{s, t{maszt{s eszközei, alkalmaz{suk.
Forg{csoló alapműveletek rendszerezése, szersz{mai, eszközei.
Alapműveletek: hossz-, lépcsős- és síkfelület megmunk{l{sa.
Csúcsfészek fúr{s, központoz{s, fúr{s, süllyesztés.
A biztons{gos munkavégzés előír{sai.
A sík- és hengeres felületek megmunk{l{s{nak célja, gyakorlati alkalmaz{sa.
Forg{csol{s technológiai adatainak megv{laszt{sa t{bl{zatból, nomogramból,
sz{mít{ssal.
A munkadarab befog{s lehetőségei.
Tokm{nyban történő megfog{s (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, ezek
kombin{ciói).
Csúcsok közötti megfog{s.
Satuban történő megfog{s.
Hossz és síkfelület megmunk{l{s{nak elmélete.
Központfurat készítés, fúr{s, furatkészítés elmélete.
Csavarvonal fogalma, sz{rmaztat{sa, jellemzői, elemei, jellemző méretei és
jelölési rendszere.
Élesmenetek fajt{i, ezek közül a méter- és whitworth-menetek jellemzői.
Menett{bl{zatok haszn{lata, menetelemek sz{mít{sa.
A menetkészítés elmélete: menetmetszés szersz{mai, szersz{mbefogók.
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Munkadarab előkészítése menetmetszéshez, menetfúr{shoz.
A menetfúr{s szersz{mai, szersz{mbefogók és befogószerkezetek.
Meneteszterg{l{s szersz{mai, élezésük.
Külső menetkések profil és forg{csoló szögei.
A szersz{mbe{llít{s és a profiltorzul{s összefüggései.
Gépbe{llít{shoz szükséges sz{mít{sok: cserekerék sz{mít{s.
Kenés fontoss{ga, alkalmazott kenőanyagok menet készítésnél.
Nagyoló és simító menet megmunk{l{si módok és technológiai adatok.
Menetmérés, ellenőrzés.
T{bl{zatok haszn{lata mérődugós és mérőcsapos menetmérésnél.
Menetmérés mikrométerrel.
Menetellenőrzés menetidomszerrel, menetfésűvel.
A biztons{gos munkavégzés feltételei.
A gép mechanikus működésének ellenőrzése.
10.3.3. CNC programoz{s
62 óra/62 óra
Egyszerű CNC program készítése.
Síkfelület eszterg{l{sa oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felület eszterg{l{sa.
Külső, belső kúpos felület eszterg{l{sa, illesztése.
Alakos felület eszterg{l{sa.
Recézés, rov{tkol{s, fúr{s, dörzs{raz{s.
Külső, belső kötő és mozgató menetv{g{s, menetfúr{s, menetmetszés.
CNC
eszterga
előkészítése
(nullpont
felvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés).
Szükséges mérő és ellenőrző eszközök, geometriai mérések.
Korszerű, nagysebességű technológi{k.
Termelékenységet fokozó eszközök, speci{lis munkadarab-befogó eszközök
ismerete.
10.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

10.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)

Sorsz{m

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
elbeszélés
kiselőad{s
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
szimul{ció

csoport

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

10.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11. Eszterg{l{s gyakorlata tant{rgy

380 óra/416 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

11.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elméletben tanult technológi{k megfelelő gyakorlati alkalmaz{sa, ön{lló
munkavégzés.
Az egyes műveletek, összefüggő munkafolyamatok ön{lló meghat{roz{sa és a
haszn{landó eszközök, készülékek magabiztos megv{laszt{sa.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
11.3.

Témakörök

11.3.1. Az eszközök haszn{lata
74 óra/88 óra
A munkafeladat végrehajt{s{hoz szükséges anyagok, segédanyagok, előre
gy{rtott elemek, gépek, szersz{mok, mérőeszközök, befogó és felfogó eszközök,
sz{llító és emelő berendezések, személyi védőfelszerelések előkészítése.
Az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerének, munkavédelmi
berendezéseinek ellenőrzése, karbantart{si feladatok elvégzése.
A munkadarabot befogó készülék elhelyezése, be{llít{sa és rögzítése.
Az alapanyag, félgy{rtm{ny vagy előgy{rtm{ny méreteinek ellenőrzése, a
nyers, vagy félkész munkadarab befog{sa.
Kiv{lasztja és befogja a forg{csol{shoz szükséges szersz{mokat, meghat{rozza
a forg{csol{si feladathoz szükséges technológi{t, be{llítja a forg{csol{si
paramétereket.
Munkadarab előkészítés, gépbe{llít{s, cserekerék szerelés meneteszterg{l{shoz,
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a késkifut{s szükséges mértéke.
Menetmetszés
és
menetfúr{s
szersz{mainak,
szersz{mtartóinak,
segédanyagainak előkészítése, technológi{inak begyakorl{sa.
Kiv{lasztja a szükséges mérő és ellenőrző eszközöket, geometriai méréseket
végez.
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológi{kat.
Minőségbiztosít{si dokumentumokat vezet.
Szersz{mélezést, lapkacserét végez.
Termelékenységet fokozó eszközöket, speci{lis munkadarab-befogó eszközöket,
készülékeket haszn{l.
11.3.2. Az eszterg{l{s gyakorlata
168 óra/ 172 óra
Két csúcs közötti megmunk{l{st végez, eszterg{l {lló és mozgó b{b
alkalmaz{s{val.
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz.
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr, menetet metsz.
Egy bekezdésű menetek technológi{inak (nagyol{s, simít{s) végzése.
Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forg{csol{sa (nagyol{sa, simít{sa),
hűtés és kenés alkalmaz{sa, vissza{ll{s a menet{rokba.
Munkadarab előkészítés, gépbe{llít{s, cserekerék szerelés meneteszterg{l{shoz,
a késkifut{s szükséges mértéke.
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal.
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l.
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez.
Körhagyó eszterg{l{sokat végez.
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt.
Alakos felületet eszterg{l.
M{soló eszterg{l{st végez.
11.3.3. CNC eszterg{l{s
138 óra/154 óra
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előregy{rtott elemeket, gépeket, szersz{mokat,
mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, sz{llító és emelő
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi
berendezéseit, elvégzi a karbantart{si feladatokat.
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC eszterg{ra.
Előkészíti
a
CNC
eszterg{t
(nullpont
felvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés).
Termelékenységet fokozó eszközöket, speci{lis munkadarab-befogó eszközöket,
készülékeket haszn{l.
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat.
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Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen,
mint tokm{ny, síkt{rcsa, különféle menesztők.
Ellenőrzi az alapanyag, félgy{rtm{ny vagy előgy{rtm{ny méreteit, befogja a
nyers, vagy félkész munkadarabot.
CNC esztergagépen eszterg{l.
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológi{kat.
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal.
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l.
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt.
Alakos felületet eszterg{l.
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz.
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr, menetet metsz.
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez.
Körhagyó eszterg{l{sokat végez.
Szersz{mélezést, lapkacserét végez.
11.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

11.5.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz
{m
1.1
1.4.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
szimul{ció
h{zi feladat

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

11.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10176-12 azonosító sz{mú
Marós feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10176-12 azonosító sz{mú, Marós feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

CNC mar{s technológi{ja

X

X
X

A mar{s gyakorlata

X

Az eszközök haszn{lata

X

Mar{s gyakorlata

CNC programoz{s

A mar{s technológi{ja

10176-12
Marós feladatok

A mar{s eszközei

Mar{s

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

FELADATOK
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges
anyagokat, segédanyagokat, előre gy{rtott elemeket, gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket,
sz{llító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgy{rtm{ny méreteit
Ellenőrzi a munkafeltételeket
Ellenőrzi a kenési rendszert
Ellenőrzi a gépi mérőrendszert
Ellenőrzi a gép védőrendszerét
Kiv{lasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket
Kiv{lasztja és befogja a szükséges marószersz{mokat
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a
marógépen, mint gépsatu, osztó készülék, EÖK készülék
Meghat{rozza a gépbe{llít{si paramétereket
Mar{si műveleteket végez előírt pontoss{ggal
Homlokfelületet mar
Alakos felületet mar
Lépcsős felületet csoportmaróval mar
Hornyot mar
Alkatrészeket készít osztókészülékben közvetlen és kapcsolt
oszt{ssal
Körasztalos munk{kat végez
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC marógépre
Előkészíti a CNC marógépet (nullpontfelvétel, felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés)
CNC marógépen mar
Szükség szerint éleket sorj{z
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat
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X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

12. Mar{s tant{rgy

108 óra/96 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

12.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Munkadarabok forg{csol{si technik{j{nak elméleti elsaj{tít{sa egy- vagy többélű
forg{csoló szersz{mmal, a különböző felületek kialakít{si módszereinek
megismerése. A megmunk{l{shoz szükséges szersz{mok, eszközök és
felhaszn{l{si területeik megismerése.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
12.3.

Témakörök

12.3.1. A mar{s eszközei
36 óra/32 óra
A mar{s célja, gyakorlati alkalmaz{sa.
Szersz{mismeret, szersz{mbefogók és munkadarab befogók ismerete.
Készülékezési alapfogalmak.
Mar{s szersz{mainak felépítései, anyagai.
Szersz{mbefog{si módok, ezek eszközei, készülékei.
Forg{csol{si alapfogalmak mar{skor.
Forg{csol{si paraméterek meghat{roz{sa.
A gép védőrendszere.
A mérő- és ellenőrző eszközök kiv{laszt{sa.
A gépbe{llít{si paraméterek meghat{roz{sa.
A gépkönyv és a géphaszn{lati, kezelési utasít{s tartalma, felépítése.
Gépipari termékkatalógus, fémipari szabv{nyok, t{bl{zatok, a gy{rt{si,
technológiai leír{s.
Technológiai és geometriai mérések, mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k,
feliratoz{s, stb.
A minőségir{nyít{si kézikönyv tartalma, fő fejezetei, minőségtanúsít{s a
gy{rt{si folyamatokban.
Sz{llító- és anyagmozgató gépek.
Ir{nyít{stechnikai, vezérléstechnikai, szab{lyoz{stechnikai ismeretek.
Gy{rt{stechnológiai és művelettervezési ismeretek.
Mar{si (síkmar{s, pal{stmar{s, hosszlyukmar{s, stb.) ismeretek.
Forg{csoló mozg{sok ismerete.
Hűtő- és kenőanyag ismeretek.
Technológiai adatok megv{laszt{si szempontjai.
Anyagmozgat{si, teheremelési ismeretek.
Szerelési, hibaelh{rít{si ismeretek.
Hulladékkezelési, hulladékgazd{lkod{si ismeretek.
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Munkabiztons{gi, villamos érintésvédelmi ismeretek.
Fő- és mellékmozg{sok.
Szersz{mgeometria.
Forg{csképződés folyamata.
Forg{csol{skor fellépő erőhat{sok.
Fajlagos forg{csol{si ellen{ll{s.
Forg{csolóerő sz{mít{sa.
Forg{csolóerőt befoly{soló tényezők.
Gépi idő sz{mít{sa.
Elérhető pontoss{g és felületi érdesség.
Munkadarab befog{s, leszorít{s, t{maszt{s eszközei, ezek alkalmaz{sai.
Forg{csoló alapműveletek rendszerezése, szersz{mai, eszközei.
Mar{s v{ltozatai.
12.3.2. A mar{s technológi{ja
36 óra/32 óra
Marógépek típusai, szerkezeti felépítése, működése, kezelőelemei, be{llít{sai, a
gépi mérőrendszer ellenőrzése.
Megmunk{l{si technológi{k, jellemzőik.
A gép védőrendszerének ellenőrzése.
A kiinduló munkadarab, félgy{rtm{ny méreteinek ellenőrzése.
A mérő- és ellenőrző eszközök kiv{laszt{sa.
A szükséges marószersz{mok kiv{laszt{sa.
A munkadarab befogó készülék ellenőrzése, be{llít{sa és rögzítése a
marógépen, mint gépsatu, osztó készülék.
EÖK készülék.
Gépbe{llít{si paraméterek meghat{roz{sa.
Közvetlen és kapcsolt oszt{s sz{mít{s{val.
Lefejtő fogazó elj{r{sok: Fellow, Pfauter.
A biztons{gos munkavégzés előír{sai.
A szabadkézi v{zlatkészítés, a géprajzi {br{zol{s és a géprajzi szabv{nyok
haszn{lat{nak szab{lyai.
A gépkönyv és a géphaszn{lati, kezelési utasít{s tartalma, felépítése.
Gépipari termékkatalógus, fémipari szabv{nyok, t{bl{zatok, a gy{rt{si,
technológiai leír{s.
Szersz{mgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, kinematik{ja.
Kötőgépelemek, kötések, rugók.
Tengelyek, tengelykapcsolók csap{gyaz{sok.
Fékek, kilincsművek, szabadonfutók.
Szivattyúk, csövek, csőszerelvények.
Súrlód{sos és kényszerkapcsolatú hajt{sok, bütykös és karos mechanizmusok.
Sz{llító- és anyagmozgató gépek.
Ir{nyít{stechnikai, vezérléstechnikai, szab{lyoz{stechnikai ismeretek.
Metallogr{fiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, anyagfajt{k,
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anyagszabv{nyok.
Gy{rt{stechnológiai és művelettervezési ismeretek.
Mar{si (síkmar{s, pal{stmar{s, hosszlyukmar{s, stb.) ismeretek.
Gyalul{si és vésési ismeretek.
Forg{csoló mozg{sok ismerete.
Hűtő- és kenőanyag ismeretek.
Szersz{mismeret, szersz{mbefogók és munkadarab befogók ismerete.
Technológiai adatok megv{laszt{si szempontjai.
A szerelés gépeinek, készülékeinek és szersz{mainak ismerete.
Anyagmozgat{si, teheremelési ismeretek.
Szerelési, hibaelh{rít{si ismeretek.
Hulladékkezelési, hulladékgazd{lkod{si ismeretek.
Munkabiztons{gi, villamos érintésvédelmi ismeretek.
12.3.3. CNC programoz{s
36 óra/32óra
Szersz{mgépek: marógépek, fúró-maróművek felépítése, kinematik{ja.
A CNC marógép felépítése, jellemzői.
A gépbe{llít{si paraméterek meghat{roz{sa.
Egyszerű megmunk{ló program készítése CNC marógépre.
A szabadkézi v{zlatkészítés, a géprajzi {br{zol{s és a géprajzi szabv{nyok
haszn{lat{nak szab{lyai.
A gépkönyv és a géphaszn{lati, kezelési utasít{s tartalma, felépítése.
Gépipari termékkatalógus, fémipari szabv{nyok, t{bl{zatok, a gy{rt{si,
technológiai leír{s.
A minőségir{nyít{si kézikönyv tartalma, fő fejezetei, minőségtanúsít{s a
gy{rt{si folyamatokban.
Technológiai adatok megv{laszt{si szempontjai.
Metallogr{fiai és hőkezelési ismeretek, fémes ötvözetek, anyagfajt{k,
anyagszabv{nyok ismerete.
Mar{si (síkmar{s, pal{stmar{s, hosszlyukmar{s, stb.) ismeretek.
Szersz{mismeret, szersz{mbefogók és munkadarab befogók ismerete.
Ir{nyít{stechnikai, vezérléstechnikai, szab{lyoz{stechnikai ismeretek.
12.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

12.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz
{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1
1.4.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
szimul{ció
h{zi feladat

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

12.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

3.1.
3.2
3.3.
3.4.

x

-

x

-

x
x

-

12.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13. Mar{s gyakorlata tant{rgy

340 óra/352 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

13.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Munkadarabok forg{csol{sa egy- vagy többélű forg{csoló szersz{mmal, különböző
felületek kialakít{sa. A megmunk{l{shoz szükséges szersz{mok, eszközök
haszn{lata.
Különböző mar{si technológi{k elsaj{tít{sa, gyakorl{sa.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
13.3.

Témakörök

13.3.1. Az eszközök haszn{lata
56 óra/80óra
A mar{si elj{r{sok technológiai adatainak be{llít{sa a marógépen.
Munkadarab biztons{gos megfog{s{hoz kiv{lasztja az eszközöket.
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgy{rtm{ny méreteit.
Szükség szerint élek sorj{z{sa.
A gépkarbantart{si feladatok elvégzése.
A mérő- és ellenőrző eszközök kiv{laszt{sa.
A szükséges marószersz{mok kiv{laszt{sa és befog{sa.
A munkadarab befogó készülék elhelyezése, be{llít{sa és rögzítése a
marógépen, mint gépsatu, osztó készülék.
EÖK készülékek alkalmaz{sa.
A gépbe{llít{si paraméterek meghat{roz{sa.
Biztons{gtechnikai előír{sok alkalmaz{s{nak gyakorl{sa.
A korrózió elleni védelem folyamatos fenntart{sa.
Ellenőrző mérések végzése a megmunk{lt felületen, az alkatrészrajzon szereplő
méretek figyelembevételével.
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13.3.2. A mar{s gyakorlata
160 óra/144 óra
Mar{si műveletek végzése előírt pontoss{ggal.
Körasztalos munk{k végzése.
Ellenir{nyú és egyenir{nyú pal{stmar{s.
Homlokfelület mar{sa.
Síkfelület mar{s{nak elj{r{sai.
Egyenir{nyú pal{stmar{s végzése.
Ellenir{nyú pal{stmar{s végzése.
Alakos felület mar{sa.
Alakmar{s t{rcsamaróval.
Alakmar{s sz{rmaróval: szigetmar{s, zsebmar{s, kontúrmar{s.
Lépcsős felület csoportmaróval mar{sa.
Horony mar{sa.
Horonymar{s t{rcsamaróval.
Horonymar{s sz{rmaróval.
Spir{lhoronymar{s.
Mar{s osztókészülékben.
Közvetlen és kapcsolt oszt{s sz{mít{s{val.
13.3.3. CNC mar{s technológi{ja
124 óra/128 óra
Előkészíti
a
CNC
marógépet
(nullpontfelvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés).
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat,
előre
gy{rtott
elemeket,
gépeket,
szersz{mokat,
mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, sz{llító- és emelő
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgy{rtm{ny méreteit.
Ellenőrzi a munkafeltételeket.
Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert.
Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.
Ellenőrzi a gép védőrendszerét.
Kiv{lasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a marógépen,
mint gépsatu, osztó készülék.
EÖK készülék.
Meghat{rozza a gépbe{llít{si paramétereket.
Különböző mar{si műveleteket végez előírt pontoss{ggal.
Alakmar{s t{rcsamaróval.
Alakmar{s sz{rmaróval: szigetmar{s, zsebmar{s, kontúrmar{s.
Lépcsős felületet csoportmaróval mar.
Hornyot mar.
Horonymar{s t{rcsamaróval.
Horonymar{s sz{rmaróval.
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Spir{lhoronymar{s.
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC marógépre.
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat.
Technológiai adatok megv{laszt{si szempontjai.
13.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

13.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.6.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
szimul{ció
szerepj{ték

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

oszt{ly
x

x
x
x
x

13.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

13.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10175-12 azonosító sz{mú
Köszörűs feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10175-12 azonosító sz{mú, Köszörűs feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

X

CNC köszörülés

X

Köszörülési technológi{k
alkalmaz{sa

X

Eszközök haszn{lata

X

Köszörülés gyakorlata

CNC programoz{s

Köszörülési technológi{k

10175-12
Köszörűs feladatok

Köszörülés eszközei

Köszörülés

X

X

X

X

X

X

X

FELADATOK
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz
szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gy{rtott
elemeket, gépeket, szersz{mokat, befogó és felfogó
eszközöket, személyi védőfelszereléseket
Ellenőrzi a köszörűgép kenési rendszerét, mérőrendszerét
és munkavédelmi berendezéseit
Ellenőrzi a hűtő-kenő rendszert

X

Kiv{lasztja a mérő és ellenőrző eszközöket

X

Ellenőrzi a rajz/technológia szerinti köszörülési r{hagy{st,
befogja a munkadarabot

X

X

X

X

Kiv{lasztja a szükséges köszörűkorongot

X

X

X

X

Korongot agyra szerel, elvégzi a korong kiegyensúlyoz{s{t,
felszab{lyoz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Meghat{rozza a gépbe{llít{si paramétereket

X

X

Elvégzi a köszörülést az előírt pontoss{ggal

X

X

X

Síkot köszörül

X

X

X

Külső-belső pal{stköszörülést végez

X

X

X

X

Külső-belső kúpot köszörül, illeszt

X

X

X

X

X

Szersz{mélezést végez

X

X

X

X

X

Fogköszörülést végez

X

X

X

X

X

Csúcsnélküli köszörülést végez

X

X

X

X

X

Speci{lis munkadarab-befogó eszközöket, készülékeket
haszn{l

X

X

X

X

X

Finomfelületi megmunk{l{sokat végez

X

X

X

X

X

Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Gépkezelési utasít{s, gépkönyv tartalma és felépítése

X
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X

X

Gy{rt{si és technológiai leír{s

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Technológiai és geometriai mérések

X

X

X

X

X

X

Géprajzi jelképes {br{zol{s és a szabadkézi v{zlatkészítés
szab{lyai

X

X

X

X

X

X

Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s, stb.

X

X

A minőségir{nyít{si kézikönyv tartalma, fő fejezetei,
minőségtanúsít{s a gy{rt{si folyamatokban

X

X

Köszörűgépek felépítése

X

X

X

X

X

X

Pal{stköszörűk

X

X

X

X

X

Furatköszörűk

X

X

X

X

X

Csúcsnélküli köszörűk

X

X

X

X

X

Menetköszörűk

X

X

X

X

X

Fogköszörűk

X

X

X

X

X

Anyagfajt{k, anyagszabv{nyok

X

X

X

X

X

Metallogr{fiai és hőkezelési ismeretek

X

X

X

X

X

Fémes ötvözetek

X

X

X

X

X

Gy{rt{stechnológiai ismeretek

X

X

X

X

X

Köszörülési gyakorlatok

X

X

X

X

Hűtő- és kenőanyag ismeretek

X

X

X

X

X

Köszörű szemcse méret és minőség, kötőanyagok ismerete

X

X

X

X

X

Gépi forg{csoló szersz{mok élszögei

X

X

X

X

X

Szersz{m befogók, munkadarab befogók

X

X

X

X

Forg{csoló mozg{sok

X

X

X

X

X

Technológiai adatok megv{laszt{s{nak szempontjai

X

X

X

X

X

Fémipari szabv{nyok, t{bl{zatok
Gépipari
t{bl{zatok

termékkatalógus,

fémipari

szabv{nyok,

Alapszintű CNC gépkezelési és programoz{si ismeretek

X

X

X

Anyagmozgat{si, teheremelési ismeretek

X

X

X

X

X

Villamos érintésvédelmi ismeretek

X

X

X

X

X

Hulladékkezelési és hulladékgazd{lkod{si ismertek

X

X

X

X

X

Munkabiztons{gi és elsősegélynyújt{si ismeretek

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai és
ír{skészség

köznyelvi

beszédkészség,

szövegértés,
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X

X

X

Gépészeti
rajz
olvas{sa,
értelmezése,
készítése,
gy{rt{stechnológiai rajz olvas{sa, értelmezése
Munkavédelmi jelképek,
színjelölések
értelmezése,
eszközök, felszerelések haszn{lata
Gépi és kézi forg{csoló, köszörülő, szerelő szersz{mok,
kisgépek, hosszmérő, ellenőrző eszközök
Szersz{m- és munkadarab befogó készülékek, forg{csol{si
adatok megv{laszt{sa, köszörűgépek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat

X

X

X

X

X

X

Pontoss{g

X

X

X

X

X

X

Megbízhatós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Együttműködési készség

X
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Gyakorlati feladatértelmezés

X

X

X

X

X

X

Kreativit{s

X

X

X

X

X

X

Módszeres munkavégzés

X

X

X

X

X

X
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14. Köszörülés tant{rgy

108 óra/140 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

14.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A széles körben alkalmazott köszörülési technológi{k elsaj{tít{sa, a különféle
köszörülési módszerek alkalmaz{si lehetőségeinek, korl{tainak megismerése.
A különböző anyagminőségek, felületek megmunk{l{si módszereinek, a
megmunk{l{si sorrendek elsaj{tít{sa.
A legmodernebb technológiai újdons{gok alkalmaz{si lehetőségeinek elsaj{tít{sa.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3.

Témakörök

14.3.1. Köszörülés eszközei
36 óra/45 óra
A köszörűgépek felépítésének, részegységeinek megismerése.
Hagyom{nyos gépek kezelése.
Pal{stköszörülés.
Furatköszörülés.
Síkköszörülés.
Menetköszörülés.
Borda- és fogköszörülés.
Alakos darab köszörülése pal{st köszörűn.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn.
Csúcsnélküli köszörülés.
Szersz{mbefogók, munkadarab-befogók.
Speci{lis munkadarab-befogó készülékek.
Szersz{mélezés.
Gépkarbantart{s feladata.
Gépkezelési utasít{sok megfelelő ismerete, gépkönyv haszn{lata.
Fémipari szabv{nyok alkalmaz{sa.
Gépipari termékkatalógusok, t{bl{zatok, internet haszn{lata.
Géprajzolvas{s,
géprajzkészítés,
szabv{nyos
jelölések,
szabadkézi
v{zlatkészítés szab{lyai.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, feliratoz{s, stb. szerepe, alkalmaz{sa.
Fémiparban haszn{lt anyagok-, anyagszabv{nyok, szabv{nyos jelölések
ismerete.
Hőkezelési és metallogr{fiai ismeretek, köszörülési szikr{k elemzése.
A
köszörűkorong
szemcseméretének,
minőségének,
kötőanyag{nak,
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alkalmaz{si területének meghat{roz{sa, fontoss{ga.
14.3.2. Köszörülési technológi{k
58 óra/47óra
A gép – köszörűkorong - munkadarab rendszer együtthat{sa a
munkafolyamatra.
Forg{csoló mozg{sok.
A t{rgyforgat{s, munkadarab befog{s szerepe.
A csúcsfészek kialakít{s{nak szerepe és hat{sa.
A menesztés különböző v{ltozata és hat{suk.
A szegnyereg be{llít{s{nak módjai és hat{suk.
Csúszófelületek karbantart{sa, kenésük szerepe.
A köszörűkorong t{rol{sa.
A köszörűkorong befog{s{nak és meghajt{s{nak szerepe.
A köszörűkorong minőségének megv{laszt{sa és hat{sa.
A köszörűkorong kiegyensúlyoz{s{nak hat{sa a gépre és a munkadarabra.
A korongszab{lyoz{s módjai és hat{suk a köszörült felületre.
A hűtőfolyadék minőségének megv{laszt{sa, a szűrés és hőmérséklet hat{sa.
A munkadarab anyag{nak és alakj{nak hat{sa.
A megv{lasztott technológia hat{sa a méretpontoss{gra.
A munkadarab le/befog{s{nak módja és hat{sa a méretpontoss{gra.
Anyagmozgat{si és teheremelési ismeretek és hat{suk a munkadarabra.
Hulladék kezelése, elhelyezésének módja.
14.3.3. CNC programoz{s
Forg{csoló mozg{sok.
Köszörülési technológi{k.
Gy{rt{stechnológiai ismeretek, megmunk{l{si sorrend.
Szersz{m- és munkadarab befog{si lehetőségek.
Géprajzolvas{s, szabv{nyos jelölések.
Anyagminőségek hat{sa a köszörülés minőségére.
CNC programoz{si ismeretek.
CNC programoz{s hat{sa a munkadarabra.

64 óra/48 óra

14.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

14.5.

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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14.5.1.
(aj{nl{s)

egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
h{zi feladat

x
x
x
x
x

14.5.2.
A tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

sor{n

Tanulói tevékenységforma

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

alkalmazható

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

oszt{ly

Oszt{lykeret

1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete

Csoportbont{s

Sorsz{m

A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

3.

Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

3.1.
3.2
3.3.
3.4.

x

-

x

-

x
x

-

14.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15.

Köszörülés gyakorlata tant{rgy

264 óra/256 óra*

*H{rom évfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/két évfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

15.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az egyik legnehezebb forg{csoló technológia elsaj{tít{sa szakember felügyelete
mellett, valamint a különböző köszörülési technológi{k ön{lló alkalmaz{sa.
A különböző anyagminőségek, munkadarabok köszörülési lehetőségeinek,
technológi{j{nak elsaj{tít{sa.
Védőfelszerelések haszn{lat{nak alkalmaz{sa.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
15.3.

Témakörök

15.3.1. Eszközök haszn{lata
82 óra/76óra
A köszörűgép felépítése, részegységei.
Napi karbantart{s elvégzése.
Munka- és szersz{mbefogók alkalmaz{sa.
Munkadarab befog{sa, a köszörülési sorrend meghat{roz{sa, alkalmaz{sa.
Köszörűkorong t{rol{sa.
Korong kiv{laszt{s{nak, agyra szerelésének, kiegyensúlyoz{s{nak gyakorlata.
Különböző korongszab{lyoz{s pal{st köszörűn.
Hűtőfolyadék kiv{laszt{sa, hűtés be{llít{sa, próbaköszörülés.
A t{rgyforgat{si mód v{ltoztat{s{nak gyakorlati alkalmaz{sa.
Munkadarab méretre és felületi minőségre köszörülése.
15.3.2. Köszörülési technológi{k alkalmaz{sa
Alakos darab köszörülése pal{st köszörűn.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
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88 óra/82óra

Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn.
Menetköszörülés külső- belső.
Fogaskerék köszörülése fogköszörűn.
Csúcsnélküli köszörülés alkalmaz{s{nak bemutat{sa.
Szersz{mélezés.
15.3.3. CNC köszörülés
94 óra/98óra
A megmunk{l{shoz szükséges anyagok, segédanyagok kiv{laszt{sa.
Gépbe{llít{s, napi karbantart{s.
A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése.
A köszörűkorong kiv{laszt{s{nak, befog{s{nak, kiegyensúlyoz{sa,
szab{lyoz{sa.
A munkadarab befogó kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa.
A munkadarab befog{sa.
Pal{st köszörülés.
Furat köszörülés.
Síkköszörülés.
Menetköszörülés.
Borda és fogköszörülés.
Alakos darab köszörülése.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
Lépcsős munkadarab köszörülése.
Csúcsnélküli köszörülés.
15.4.
-

A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)

15.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
15.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz
{m
1.1
1.4.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
szimul{ció
h{zi feladat

oszt{ly
x

x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)
-

15.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyj{ték

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x

-

15.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel
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Összefüggő szakmai gyakorlat
I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10173-12 Anyagvizsg{latok és
geometriai mérések

10174-12 Eszterg{lyos feladatok

10175-12 Köszörűs feladatok

Tant{rgyak/Témakörök
Anyagvizsg{lat gyakorlata
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Mérőeszközök haszn{lata
Eszterg{l{s gyakorlata
Az eszterg{l{s gyakorlata
CNC eszterg{l{s
Köszörülés gyakorlata
Köszörülési technológi{k alkalmaz{sa
CNC köszörülés
Mar{s gyakorlata

10176-12 Marós feladatok

A mar{s gyakorlata
CNC mar{s technológi{ja
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10173-12 Anyagvizsg{latok és geometriai mérések*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén az 1. évfolyamot követően
Anyagvizsg{lat gyakorlata tant{rgy
Témakörök
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{sos anyagvizsg{latok fajt{i, alkalmaz{si köre.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos roncsol{sos anyagvizsg{latok végzése üzemi és laborkörülmények
között.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa, értelmezése, kezelése.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok fajt{i, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei.
Sz{mít{stechnika az anyagvizsg{latban.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
végzése
üzemi
és
laborkörülmények között.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
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Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Mérőeszközök haszn{lata
Geometriai mérések nagy pontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Méretek ellenőrzése idomszerrel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Mérés idomszerekkel.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Geometriai mérések nagypontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
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Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Lézer alkalmaz{si területei, előnye, h{tr{nya.

10174-12 Eszterg{lyos feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően
Eszterg{l{s gyakorlata tant{rgy
Témakörök
Az eszterg{l{s gyakorlata
Két csúcs közötti megmunk{l{st végez, eszterg{l {lló és mozgó b{b
alkalmaz{s{val.
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz.
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr, menetet metsz.
Egy bekezdésű menetek technológi{inak (nagyol{s, simít{s) végzése.
Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forg{csol{sa (nagyol{sa, simít{sa),
hűtés és kenés alkalmaz{sa, vissza{ll{s a menet{rokba.
Munkadarab előkészítés, gépbe{llít{s, cserekerék szerelés meneteszterg{l{shoz,
a késkifut{s szükséges mértéke.
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal.
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l.
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez.
Körhagyó eszterg{l{sokat végez.
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt.
Alakos felületet eszterg{l.
M{soló eszterg{l{st végez.
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CNC eszterg{l{s
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gy{rtott elemeket, gépeket, szersz{mokat,
mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, sz{llító és emelő
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi
berendezéseit, elvégzi a karbantart{si feladatokat.
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC eszterg{ra.
Előkészíti
a
CNC
eszterg{t
(nullpont
felvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés).
Termelékenységet fokozó eszközöket, speci{lis munkadarab-befogó eszközöket,
készülékeket haszn{l.
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat.
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen,
mint tokm{ny, síkt{rcsa, különféle menesztők.
Ellenőrzi az alapanyag, félgy{rtm{ny vagy előgy{rtm{ny méreteit, befogja a
nyers, vagy félkész munkadarabot.
CNC esztergagépen eszterg{l.
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológi{kat.
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal.
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l.
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt.
Alakos felületet eszterg{l.
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz.
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr, menetet metsz.
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez.
Körhagyó eszterg{l{sokat végez.
Szersz{mélezést, lapkacserét végez.

10175-12 Köszörűs feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően
Köszörülés gyakorlata tant{rgy
Témakörök
Köszörülési technológi{k alkalmaz{sa
Alakos darab köszörülése pal{st köszörűn.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn.
Menetköszörülés külső- belső.
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Fogaskerék köszörülése fogköszörűn.
Csúcsnélküli köszörülés alkalmaz{s{nak bemutat{sa.
Szersz{mélezés.
CNC köszörülés
A megmunk{l{shoz szükséges anyagok, segédanyagok kiv{laszt{sa.
Gépbe{llít{s, napi karbantart{s.
A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése.
A köszörűkorong kiv{laszt{s{nak, befog{s{nak, kiegyensúlyoz{sa,
szab{lyoz{sa.
A munkadarab befogó kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa.
A munkadarab befog{sa.
Pal{st köszörülés.
Furat köszörülés.
Síkköszörülés.
Menetköszörülés.
Borda és fogköszörülés.
Alakos darab köszörülése.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
Lépcsős munkadarab köszörülése.
Csúcsnélküli köszörülés.

10176-12 Marós feladatok*
*H{rom évfolyamos oktat{s esetén a 2. évfolyamot követően

Mar{s gyakorlata
Témakörök
A mar{s gyakorlata
Mar{si műveleteket végez előírt pontoss{ggal.
Körasztalos munk{k végzése.
Ellenir{nyú és egyenir{nyú pal{stmar{s.
Homlokfelületet mar.
Síkfelület mar{s{nak elj{r{sai.
Egyenir{nyú pal{stmar{s végzése.
Ellenir{nyú pal{stmar{s végzése.
Alakos felületet mar.
Alakmar{s t{rcsamaróval.
Alakmar{s sz{rmaróval: szigetmar{s, zsebmar{s, kontúrmar{s.
Lépcsős felületet csoportmaróval mar.
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Hornyot mar.
Horonymar{s t{rcsamaróval.
Horonymar{s sz{rmaróval.
Spir{lhoronymar{s.
Mar{s osztókészülékben.
Közvetlen és kapcsolt oszt{s sz{mít{s{val.
CNC mar{s technológi{ja
Előkészíti
a
CNC
marógépet
(nullpontfelvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés).
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat,
előre
gy{rtott
elemeket,
gépeket,
szersz{mokat,
mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, sz{llító- és emelő
berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgy{rtm{ny méreteit.
Ellenőrzi a munkafeltételeket.
Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert.
Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.
Ellenőrzi a gép védőrendszerét.
Kiv{lasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket a marógépen,
mint gépsatu, osztó készülék.
EÖK készülék.
Meghat{rozza a gépbe{llít{si paramétereket.
Különböző mar{si műveleteket végez előírt pontoss{ggal.
Alakmar{s t{rcsamaróval.
Alakmar{s sz{rmaróval: szigetmar{s, zsebmar{s, kontúrmar{s.
Lépcsős felületet csoportmaróval mar.
Hornyot mar.
Horonymar{s t{rcsamaróval.
Horonymar{s sz{rmaróval.
Spir{lhoronymar{s.
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC marógépre.
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat.
Technológiai adatok megv{laszt{si szempontjai.
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II. Két évfolyamos oktat{s közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10173-12 Anyagvizsg{latok és
geometriai mérések

10174-12 Eszterg{lyos feladatok

10175-12 Köszörűs feladatok

Tant{rgyak/Témakörök
Anyagvizsg{lat gyakorlata
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Mérőeszközök haszn{lata
Eszterg{l{s gyakorlata
Az eszterg{l{s gyakorlata
CNC eszterg{l{s
Köszörülés gyakorlata
Köszörülési technológi{k alkalmaz{sa
CNC köszörülés
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10173-12 Anyagvizsg{latok és geometriai mérések
Anyagvizsg{lat gyakorlata tant{rgy
Témakörök
Roncsol{sos anyagvizsg{latok
Roncsol{sos anyagvizsg{latok fajt{i, alkalmaz{si köre.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos roncsol{sos anyagvizsg{latok végzése üzemi és laborkörülmények
között.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Műszaki t{bl{zatok, diagramok olvas{sa, értelmezése, kezelése.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok
Roncsol{smentes anyagvizsg{latok fajt{i, csoportosít{sa, alkalmaz{si területei.
Sz{mít{stechnika az anyagvizsg{latban.
A gépészetben haszn{lt anyagok előkészítése vizsg{latra.
Célir{nyos
roncsol{smentes
anyagvizsg{latok
végzése
üzemi
és
laborkörülmények között.
Folyadékpenetr{ciós vizsg{lat.
Ultrahangos vizsg{lat.
Röntgen vizsg{lat.
M{gneses vizsg{lat.
Örvény{ramos vizsg{lat.
Technológiai anyagvizsg{latok.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Az iparban haszn{latos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdons{gai.
Ipari anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós, technológiai és
egyéb tulajdons{gai.
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Ötvöző anyagok hat{sa az anyag tulajdons{gaira.
Az anyagok tulajdons{gainak és mikro-szerkezetének kapcsolata.
Mérőeszközök haszn{lata
Geometriai mérések nagy pontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Méretek ellenőrzése idomszerrel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
A hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Mérés idomszerekkel.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Geometriai mérések nagypontoss{gú mechanikai, optikai és elektronikus
mérőeszközökkel.
Felületi érdesség ellenőrzése és mérése érdességmérő eszközökkel.
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzése.
A mérési eredmények értékelése, dokument{l{sa.
Hőmérséklet hat{sa a mérés pontoss{g{ra.
A gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó inform{ciók tanulm{nyoz{sa
és értelmezése.
Mérőeszközök, mérési segédeszközök ismerete.
Mechanikai hossz- és {tmérő mérések.
Alakhűség és helyzetpontoss{g mérése, ellenőrzése.
Mérés optikai mérőeszközökkel.
Összetett méret-, alak- és helyzetmérés, mérési jegyzőkönyv készítése.
Sorozatmérés eszközei, alkalmaz{suk.
Mérőlapok, termékkísérő lapok, b{rc{k, feliratoz{s.
Gépipari mérőeszközök haszn{lata.
Mérési eredmények elemzése, grafikus {br{zol{sa.
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel,
mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
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Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digit{lis mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digit{lis tolómérővel, digit{lis mérőór{val.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontoss{g{nak mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapús{g, derékszögesség, p{rhuzamoss{g, egytengelyűség
mérése, ellenőrzése.
Keménységmérések Brinnel, Rockwell, Vickers, egyéb.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi v{zlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Lézer alkalmaz{si területei, előnye, h{tr{nya.

10174-12 Eszterg{lyos feladatok
Eszterg{l{s gyakorlata tant{rgy
Témakörök
Az eszterg{l{s gyakorlata
Két csúcs közötti megmunk{l{st végez, eszterg{l {lló és mozgó b{b
alkalmaz{s{val.
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz.
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr, menetet metsz.
Egy bekezdésű menetek technológi{inak (nagyol{s, simít{s) végzése.
Különféle külső és belső, jobb- és balmenet forg{csol{sa (nagyol{sa, simít{sa),
hűtés és kenés alkalmaz{sa, vissza{ll{s a menet{rokba.
Munkadarab előkészítés, gépbe{llít{s, cserekerék szerelés meneteszterg{l{shoz,
a késkifut{s szükséges mértéke.
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal.
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l.
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez.
Körhagyó eszterg{l{sokat végez.
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt.
Alakos felületet eszterg{l.
M{soló eszterg{l{st végez.
CNC eszterg{l{s
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előregy{rtott elemeket, gépeket, szersz{mokat,
mérőeszközöket, befogó és felfogó eszközöket, sz{llító és emelő
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berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.
Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi
berendezéseit, elvégzi a karbantart{si feladatokat.
Egyszerű megmunk{ló programot készít CNC eszterg{ra.
Előkészíti
a
CNC
eszterg{t
(nullpont
felvétel,
felszersz{moz{s,
szersz{mbemérés, programbevitel, programbelövés).
Termelékenységet fokozó eszközöket, speci{lis munkadarab-befogó eszközöket,
készülékeket haszn{l.
Elvégzi a gépkarbantart{si feladatokat.
Elhelyezi, be{llítja és rögzíti a munkadarab befogó készüléket az esztergagépen,
mint tokm{ny, síkt{rcsa, különféle menesztők.
Ellenőrzi az alapanyag, félgy{rtm{ny vagy előgy{rtm{ny méreteit, befogja a
nyers, vagy félkész munkadarabot.
CNC esztergagépen eszterg{l.
Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológi{kat.
Elvégzi az eszterg{l{st előírt pontoss{ggal.
Síkfelületet eszterg{l oldalazó elj{r{ssal.
Külső, belső hengeres felületet eszterg{l.
Külső, belső kúpos felületet eszterg{l, illeszt.
Alakos felületet eszterg{l.
Recéz, rov{tkol, fúr, dörzs{raz.
Külső, belső kötő és mozgató menetet v{g, menetet fúr, menetet metsz.
Síkt{rcs{n történő megmunk{l{sokat végez.
Körhagyó eszterg{l{sokat végez.
Szersz{mélezést, lapkacserét végez.

10175-12 Köszörűs feladatok
Köszörülés gyakorlata tant{rgy
Témakörök
Eszközök haszn{lata
A köszörűgép felépítése, részegységei.
Napi karbantart{s elvégzése.
Munka- és szersz{mbefogók alkalmaz{sa.
Munkadarab befog{sa, a köszörülési sorrend meghat{roz{sa, alkalmaz{sa.
Köszörűkorong t{rol{sa.
Korong kiv{laszt{s{nak, agyra szerelésének, kiegyensúlyoz{s{nak gyakorlata.
Különböző korongszab{lyoz{s pal{st köszörűn.
Hűtőfolyadék kiv{laszt{sa, hűtés be{llít{sa, próbaköszörülés.
A t{rgyforgat{si mód v{ltoztat{s{nak gyakorlati alkalmaz{sa.
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Munkadarab méretre és felületi minőségre köszörülése.
Köszörülési technológi{k alkalmaz{sa
Alakos darab köszörülése pal{st köszörűn.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn.
Menetköszörülés külső- belső.
Fogaskerék köszörülése fogköszörűn.
Csúcsnélküli köszörülés alkalmaz{s{nak bemutat{sa.
Szersz{mélezés.
CNC köszörülés
A megmunk{l{shoz szükséges anyagok, segédanyagok kiv{laszt{sa.
Gépbe{llít{s, napi karbantart{s.
A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése.
A köszörűkorong kiv{laszt{s{nak, befog{s{nak, kiegyensúlyoz{sa,
szab{lyoz{sa.
A munkadarab befogó kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa.
A munkadarab befog{sa.
Pal{st köszörülés.
Furat köszörülés.
Síkköszörülés.
Menetköszörülés.
Borda és fogköszörülés.
Alakos darab köszörülése.
Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
Lépcsős munkadarab köszörülése.
Csúcsnélküli köszörülés.
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1.59.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
34 542 06

NŐI SZABÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési kerettanterv
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– az 34 542 06 Női szabó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 542 06
A szakképesítés megnevezése:Női szabó
A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 10. Könnyűipar
[gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: XVII. Könnyűipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma:3
Elméleti képzési idő ar{nya:30%
Gyakorlati képzési idő ar{nya:70%
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskola végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében a 10. Könnyűipar
szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tant{rgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

T{rgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{ta
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi
részletei az al{bbiak: nincs
Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre:
nincs
VIII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai órasz{mok:
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évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

évfolyam
1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
Összesen:

heti órasz{m
szabads{v
nélkül
14,5 óra/hét
23 óra/hét
23 óra/hét

éves órasz{m
szabads{v
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
736 óra/év
2366 óra

heti órasz{m éves órasz{m
szabads{v
szabads{v
nélkül
nélkül
31,5 óra/hét
1134 óra/év
160 óra
31,5 óra/hét
1008 óra/év
2302 óra
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heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
816 óra/év
2608 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti órasz{m
szabads{vval

éves órasz{m
szabads{vval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1120 óra/év
2540 óra

35 óra/hét

1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodulok
11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

Tant{rgyak

Munkahelyi
egészség és
biztons{g

1/9. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

ögy

2/10. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
ögy
órasz{m órasz{m

10115-12
Textil-termékek
össze{llít{sa

Textiltermékek
készítése
Textiltermékek
készítése
gyakorlat

ögy

2. évfolyam
elméleti gyakorlati
heti
heti
órasz{m órasz{m

0,5

Foglalkoztat{s I.

Ruhaipari anyag10113-12
és {ruismeret
Ruhaipari anyagAnyagvizsg{latok
vizsg{latok
gyakorlat
Ruhaipari
gy{rt{s10114-12
előkészítés
Ruhaipari
Szakrajz
gy{rtm{nytervezés
Szakrajz
gyakorlat

3/11. évfolyam
1. évfolyam
elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
heti
heti
heti
heti
órasz{m órasz{m órasz{m órasz{m

0,5

11499-12
Foglalkoztat{s II.
Foglalkoztat{s II.
11497-12
Foglalkoztat{s I.

Szakiskolai képzés közismereti oktat{s nélkül

1

1

0,5

0,5

2

2

1

2

1

1
1

1
1

1

2

1

2

1
2

1
3

7

91

4
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40

10118-12
Lak{stextíli{k
készítése

10120-12
Női ruh{k
készítése és
értékesítése
Összes óra
Összes óra

Lak{stextíli{k
készítése
Lak{stextíli{k
készítése
gyakorlat
Női ruh{k
készítése
Női ruh{k
készítése
gyakorlat

1

1
2

49

2
4

5,5

9
14,5

140
140

3,5

6

16

140

17

140

23

140

40

2

4

13
9

14
23

10,5
31,5

15

80

21

160
160

20
9,5

22
31,5

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali
rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabads{v) szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktat{s
nélkül

Szakiskolai képzés közismereti oktat{ssal
Szakmai
követelménymodul

Órasz{m

Tant{rgyak/témakörök
1/9. évfolyam
e
Munkahelyi egészség és
biztons{g

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztons{g

11499-12
Foglalkoztat{s II.

11497-12
Foglalkoztat{s I.

Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek kialakít{sa
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztons{ga
Munkakörnyezeti
hat{sok
Munkavédelmi jogi
ismeretek

gy

ögy

Órasz{m

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

1. évfolyam
e

gy

ögy

2. évfolyam Összesen
e

gy

18

18

18

18

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

Foglalkoztat{s II.

16

16

16

16

Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
[ll{skeresés
Munkanélküliség

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

Foglalkoztat{s I.

64

64

64

64

Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkav{llalói szókincs

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20

10
10
24
20
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10113-12
Ruhaipari
anyagvizsg{latok

10114-12
Ruhaipari
gy{rtm{nytervezés

10115-12
Textiltermékek
össze{llít{sa

Ruhaipari anyag- és
{ruismeret
Textilipari nyersanyagok
Textíli{k, kelmék I
Textíli{k, kelmék II
Anyagvizsg{latok
gyakorlat

36

36

32

104

72
36
36

32

36
36
32

36
36

32

104

32

36
36
32

32

32

32

32

Textilipari nyersanyagok

8

8

8

8

Textíli{k, kelmék

8

8

8

8

[ruismeret

8

8

8

8

Anyagvizsg{latok
Ruhaipari gy{rt{selőkészítés
Gy{rt{s-előkészítés
Szakrajz
Szakrajzi alapismeretek
Alapszerkesztések,
modellezések I.
Alapszerkesztések,
modellezések II.
Szakrajz gyakorlat
Szab{sminta készítése
Textiltermékek
készítése
Szab{sminta haszn{lata
Ruhaipari gépek
üzemeltetése
Textiltermékek
gy{rt{stechnológi{ja
Textiltermékek
készítése gyakorlat

8

8

8

8

36

36

36

36

36
64

36
100
36

36
36
36

64

36
100
36

32

32

32

32

32

32

32

32

36
36

36
36

36
36

32
32

32
32

72

72

108

108

24

24

36

36

24

24

36

36

24

24

36

36

252

91

343
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144

40

184

10118-12
Lak{stextíli{k
készítése

10120-12
Női ruh{k készítése
és értékesítése

Szab{sminta haszn{lata
Ruhaipari gépek
üzemeltetése
Textiltermék
készítése I
Textiltermék
készítéseII
Lak{stextíli{k készítése
Lak{stextíli{k
gy{rt{stechnológi{ja
Lak{stextíli{k készítése
gyakorlat
Lak{stextíli{k készítése
Lak{stextiljavítószolg{ltat{s

36

50

36

36

36

36

36

108

108

36

36

149

36

72

14

77

14

50

26

62

36

36

36

36

36

36

36

36

72

49

121

72

40

112

54

35

89

54

30

84

18

14

32

18

10

28

Női ruh{k készítése

144

Női ruh{k modellezése I.
Női ruh{k modellezése
II.
Női ruh{k modellezése
III.
Női ruh{k modellezése
IV.
Női ruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja I.
Női ruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja II.
Női ruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja III.
Női ruha-készítés
gy{rt{stechnológi{ja IV.

112

256

72

128

200

36

36

36

36

36

32

32

36

36

16

16

18

18

16

16

36

36

36

36

36

32

32

36

36

16

16

22

22

16

16
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36

36

Női ruh{k készítése
gyakorlat
Női ruh{k modellezése
Női ruha készítés
gy{rt{stechnológi{ja
Női ruh{k készítéseI.
Női ruh{k készítése II.
Női ruh{k készítése III.
Női ruh{k készítése IV.
Női ruh{k készítése V
Női ruh{k készítése VI.
Női ruh{k készítése VII.
Női ruh{k készítése VIII.
Összesen:
Összesen:

198

324
522

140

216

576

140

416

1132

540

80

640

1260

18

14

64

96

18

7

64

89

36

7

32

75

36

7

64

107

144
144
144
90

20
20
50
29

164
164
194
119
80
80
80
80
2366
2366

120
120
120
126

128
128
128
128
304
704
1008

120
120
160
152
128
128
128
128
2302
2302

612
828

Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

140

80
80
80
80
448

288
736

378
756
1134

702/29,7%
1664/70,3%

40
26

160

682/29,6 %
1620/70,4 %

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban aranys{rga h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
11500-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi egészség és biztons{g
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11500-12 azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

Munkakörnyezeti
hat{sok

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközök
biztons{ga

Munkavégzés
személyi feltételei

Munkavédelmi
alapismeretek

11500-12
Munkahelyi egészség és biztons{g

Munkahelyek
kialakít{sa

Munkahelyi egészség és biztons{g

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g
jelentőségét

x

Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkoz{si
megbetegedések h{tr{nyos következményei

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szab{lyoz{sa

x

x

Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai

x

A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési
feltételei

x

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken

x

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Inform{cióforr{sok kezelése

x

Biztons{gi szín- és alakjelek

x
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x

x

x

Olvasott szakmai szöveg megértése

372

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
x

x

Felelősségtudat
x

Szab{lykövetés

x
x

Döntésképesség
Visszacsatol{si készség

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
x

x

Ir{nyíthatós{g

x

x

Ir{nyít{si készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
Rendszerező képesség
x
Körültekintés, elővigy{zatoss{g
x

Helyzetfelismerés
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x
x
x

x

x

3.

Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy
18óra/18 óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés
1.13.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos
munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges
kompetenci{k elsaj{títtat{sa.
Nincsen előtanulm{nyi követelmény.
1.14.
-

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

1.15.

Témakörök
1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége
Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó
munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek
megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok
jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés
személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember
egészségére és testi épségére
A munkav{llalók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a
munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei
A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és
a munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok
jelentősége a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő
megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, z{rt
technológia, a biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési
intézkedések fogalma, fajt{i, és rendeltetésük.
Munkavédelem,
mint
komplex
fogalom
munkaegészségügy)
Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok
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(munkabiztons{g-

A
munkavédelemről
fogalommeghat{roz{sai.

szóló

1993.

évi

XCIII

törvény

1.3.2. Munkahelyek kialakít{sa
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai
A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai,
priorit{sok.
Szoci{lis létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek,
biztosít{sa, megfelelősége.

tiszt{lkodó-

és

mellékhelyiségek

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és
kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és
felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző
berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző
vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgat{s
Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A
kézi anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése.
Rakt{roz{s
[ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s,
környezetvédelem célja, eszközei.
1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri
alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek,
munkavédelmi ismeretek.
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka
tilalma, ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak
szab{lyai.
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1.3.4. Munkaeszközök biztons{ga
2 óra/2 óra
Munkaeszközök halmazai
Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalommeghat{roz{sa.
Munkaeszközök dokument{ciói
Munkaeszköz
üzembe
helyezésének,
haszn{latba
vételének
dokument{ciós követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)
meghat{rozott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget
tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok
Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g,
meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s
követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s.
Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei
Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtechnika, konstrukciós,
üzemviteli és emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési
követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos
működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények.
1.3.5. Munkakörnyezeti hat{sok
2 óra/2 óra
Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes
anyagok és keverékek, stressz).
Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok,
valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a
lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés
jelentősége a munkahelyen.
A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése
A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az
egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek
biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége.
1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és
méltós{got tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki
egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényben meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a
követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam,
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munk{ltatók, munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló
2000. évi XXV. törvény, illetve a Korm{ny, az {gazati miniszterek
rendeleteinek szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről.
A szabv{nyok, illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és
biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés,
üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében
ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok.
Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkoz{si megbetegedések
fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s, mint a megelőzés
eszköze.
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és
lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
1.16.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
1.17.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
1.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
Sorsz{m

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

1.1

magyar{zat

1.2.

megbeszélés

1.3.
1.4.
1.5.

szemléltetés
h{zi feladat
teszt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi t{rgyú
jogszab{lyok
Munkabaleset, foglalkoz{si
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

1.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
2.

2.1.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

x

Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel

x

x

A tanult (vagy egy
v{lasztott) szakma
szab{lyainak veszélyei,
{rtalmai

1.18.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

378

A
11499-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11499-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

x

Munkanélküliség

x

[ll{skeresés

Munkaviszony
létesítése

11499-12
Foglalkoztat{s II.

Munkajogi
alapismeretek

Foglalkoztat{s II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

V{llalkoz{st hoz létre és működtet

x

Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít

x

Di{kmunk{t végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei,
munkav{llaló felelőssége

x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k

x

x

Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka)

x

x

[ll{skeresési módszerek

x

V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkav{llal{shoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és
nyugdíjbiztosít{si összefüggései

x

x

A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei

x

x

A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és
p{lyav{laszt{si tan{csad{s)

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban

x

x

x

x

Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat

x

x

x

x

Inform{cióforr{sok kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Önfejlesztés

x

Szervezőkészség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség

x

380

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

Logikus gondolkod{s

x

x

x

x

Inform{ciógyűjtés

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
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18. Foglalkoztat{s II. tant{rgy

16 óra

18.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a
munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsaj{tít{s{ra.

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
18.3. Témakörök
18.3.1. Munkajogi alapismeretek
4 óra
Munkav{llaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztat{s, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosít{s, szabads{g), kötelezettségei
(megjelenés, rendelkezésre {ll{s, munkavégzés, magatart{si szab{lyok,
együttműködés, t{jékoztat{s), munkav{llaló felelőssége (vétkesen okozott
k{rért való felelősség, megőrzési felelősség, munkav{llalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosít{sa, megszűnése, megszüntetése,
felmond{s, végkielégítés, pihenőidők, szabads{g.
Foglalkoztat{si form{k: munkaviszony, megbíz{si jogviszony, v{llalkoz{si
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolg{lati jogviszony.
Speci{lis jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztat{s: fajt{i: atipikus
munkavégzési form{k az új munka törvénykönyve szerint (t{vmunka,
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben
történő foglalkoztat{s, egyszerűsített foglalkoztat{s(mezőgazdas{gi, turisztikai
idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztat{s, őstermelői jogviszony,
h{ztart{si munka, iskolaszövetkezet keretében végzett di{kmunka, önkéntes
munka.
18.3.2. Munkaviszony létesítése
4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő,
hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt
bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő.
Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a
munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si
összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és
j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i
(pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
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18.3.3. Áll{skeresés
4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, re{lis célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilit{s szerepe, képzések szerepe, foglalkoztat{si
t{mogat{sok ismerete.
Motiv{ciós levél és önéletrajz készítése: fontoss{ga, formai és tartalmi
kritériumai, szakmai önéletrajz fajt{i: hagyom{nyos, Europass, amerikai típusú,
önéletrajzban szereplő e-mail cím és fénykép megv{laszt{sa, motiv{ciós levél
felépítése.
[ll{skeresési módszerek: újs{ghirdetés, internetes {ll{skereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati h{lózat fontoss{ga, EURES (Európai
Foglalkoztat{si Szolg{lat az Európai unióban történő {ll{skeresésben),
munkaügyi szervezet segítségével történő {ll{skeresés, cégek adatb{zis{ba
történő jelentkezés, közösségi port{lok szerepe.
Munkaerőpiaci technik{k alkalmaz{sa: Foglalkoz{si Inform{ciós Tan{csadó
(FIT), Foglalkoztat{si Inform{ciós Pontok (FIP), Nemzeti P{lyaorient{ciós Port{l
(NPP).
[ll{sinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az {ll{sinterjún, testbeszéd
szerepe.
18.3.4. Munkanélküliség
4 óra
A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
{ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő
együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség
megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való
törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a
munkaközvetítés.
[ll{skeresési ell{t{sok („passzív eszközök”): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj
előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés.
Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s.
Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja,
közfoglalkozat{s főbb szab{lyai.
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok („aktív eszközök”):
önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések,
béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok).
V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni
v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés,
v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai.

383

A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s,
munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub,
pszichológiai tan{csad{s.

18.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
18.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
18.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.4.
1.5.
1.6.
1.10.
1.11.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepj{ték
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

18.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése

x
x
x
x
x
x
x
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

2.
2.2.
2.3.
2.4.

Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa

x
x
x

18.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11497-12 azonosító sz{mú
Foglalkoztat{s I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 11497-12 azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Nyelvtani
rendszerezés I.

Nyelvtani
rendszerezés II.

Nyelvi
készségfejlesztés

Munkav{llalói
szókincs

Foglalkoztat{s I.

bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkoz{ssal)

x

x

x

x

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatv{nyt kitölt

x

x

x

x

11497-12
Foglalkoztat{s I.

FELADATOK
Idegen nyelven:

idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s,
együttműködés melletti munk{t végez
SZAKMAI ISMERETEK

x

Idegen nyelven:
közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran
haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok

x
x

a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai p{rbeszédben elhangzó idegen nyelven
feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra
való reag{l{s egyszerű mondatokban

x

x

x

x

Fejlődőképesség, önfejlesztés
T[RSAS KOMPETENCI[K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

Nyelvi magabiztoss{g
Kapcsolatteremtő készség

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Inform{ciógyűjtés

x

Analitikus gondolkod{s
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x

19. Foglalkoztat{s I. tant{rgy

64 óra/64 óra

3.11. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a di{kok képesek legyenek személyes és
szakmai vonatkoz{st is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Tov{bb{ egyszerű
alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló
idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s mellett képes legyen eredményesen végezni a
munk{j{t.
Cél, hogy a rendelkezésre {lló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési elj{r{sokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanul{si
készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó t{rsalg{si
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a
szakm{j{hoz kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
3.12. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek
3.13. Témakörök
3.3.9. Nyelvtani rendszerezés 1
10 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók {tismétlik a 3alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő)
vonatkozó
igeidőket,
illetve
begyakorolj{k
azokat,
hogy
a
munkav{llal{shoz kapcsolódóan az {ll{sinterjú sor{n ne okozzon gondot
sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó egyszerű mondatokban történő v{laszok megfogalmaz{sa. A
témakör elsaj{tít{sa révén a di{k alkalmass{ v{lik a munkavégzés sor{n az
elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó {ltal
idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért eredményére,
illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a
helyes igeidő haszn{lattal ezekre egyszerűmondatokban is képes lesz
reag{lni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztoss{g csak az alapvető
igeidők helyes és pontos haszn{lata révén fog megvalósulni.
3.3.10. Nyelvtani rendszerezés 2
10 óra/10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazottnyelvtani egységek – a tagad{s,
a jelen idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség,
szükségesség) - haszn{lata révén a di{k képes lesz egzaktabb módon
idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkoz{sban
egyar{nt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az {ll{sinterjún
idegen nyelven feltett kérdésekre a v{laszt kihaszn{lva a 3 alapvető igeidő,
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a segédigék {ltal biztosított nyelvi precizit{s adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szab{lyainak elsaj{tít{sa révén
alkalmass{ v{lik a di{k arra, hogy egy munkahelyi {ll{sinterjún megértse a
feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tiszt{zó kérdéseket
tudjon feltenni a munkahelyi meghallgat{s sor{n.
3.3.11. Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
/Az induktív nyelvtanul{si képesség és az idegennyelvi asszociatív
memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/
A 24 ór{s nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a di{k
idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív
nyelvtanul{si képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 4 alapvető t{rsalg{si témakörön keresztül valósul meg.
Az induktív nyelvtanul{si képesség {ltal egy adott idegen nyelv
struktúr{j{t meghat{rozó szab{lyok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a
tanuló. Ahhoz, hogy a di{k koherensen l{ssa a nyelvet és ennek
szellemében tudjon idegen nyelven reag{lni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanul{s{nak képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a v{laszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi t{rsalg{si témakörök
elsaj{tít{sa sor{n valósul meg.
Az elsaj{títandó témakörök:
- személyes bemutatkoz{s
- a munka vil{ga
- napi tevékenységek, aktivit{s
- étkezés, sz{ll{s
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódol{si
képességfejlesztés is, amely sor{n a célnyelv legfontosabb fonetikai
szab{lyaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
3.3.12. Munkav{llalói szókincs
20 óra/20 óra
/Munkav{llal{ssal kapcsolatos alapvető szakszókincs elsaj{tít{sa/
A 20 ór{s szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 ór{s 3 alapozó témakör
elsaj{tít{sa ut{n lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a di{k egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenci{val be tudjon
mutatkozni kifejezetten szakmai vonatkoz{ssal. A témakör tananyag{nak
elsaj{tít{sa révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a
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célnyelvi
orsz{gban.
Begyakorolja
az
alapadatokat
tartalmazó
formanyomtatv{ny kitöltését. Elsaj{títja azt a szakmai jellegű szókincset ami
alkalmass{ teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
t{jékozódjon. A témakör tanul{sa sor{n közvetlenül a szakm{j{ra
vonatkozó gyakran haszn{lt kifejezéseket saj{títja el.
3.14. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Az ór{k kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy m{sik fele pedig sz{mítógépes
tanterem, hiszen az oktat{s egy jelentős részben digit{lis tananyag {ltal t{mogatott
form{ban zajlik.
3.15. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
A tananyag kb. fele digit{lis tartalmú oktat{si anyag, így speci{lisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységform{k.
3.3.13. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanul{s
szerepj{ték
h{zi feladat
digit{lis alapú
feladatmegold{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni csoport oszt{ly
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

3.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa

x

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feldolgoz{sa

x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések

1.4.
1.6.
2.
2.1.

jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok

3.
3.1.
4.

Csoportos munkaform{k körében

4.1.
4.3.

x

x

Levélír{s
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

2.2.

x

x
x
x

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

3.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10113-12 azonosító sz{mú
Ruhaipari anyagvizsg{latok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10113-12 azonosító sz{mú, Ruhaipari anyagvizsg{latok. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Textilipari nyersanyagok

Textíli{k, kelmék I-II.

[ruismeret

Anyagvizsg{latok

Anyagvizsg{latok
gyakorlat

Textíli{k, kelmék

Textilipari nyersanyagok

Ruhaipari
anyag- és
{ruismeret

Elemzi a textilipari alapanyagok fajt{it,
tulajdons{gait és elő{llít{s{nak módjait

x

x

x

x

Meghat{rozza a minta vagy mintadarab alapanyagösszetételét

x

x

x

x

x

x

Meg{llapítja a fonal vagy cérna elő{llít{si módj{t,
minőségét

x

x

x

x

x

10113-12
Ruhaipari anyagvizsg{latok

FELADATOK

Elemzi a textíli{k legismertebb fajt{it

x

x

x

Kiv{lasztja a technológiai előír{snak megfelelő
alapanyagokat, kellékeket

x

x

x

x

Meghat{rozza az anyagok összedolgozhatós{g{t

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A textilipari sz{lasanyagok eredete, fajt{i,
tulajdons{gai

x

x

A textilipari sz{lasanyagok feldolgoz{s{nak módjai

x

x

Fonalak és cérn{k fajt{i, jellemzői

x

x

Ruhaipari textíli{k fajt{i és tulajdons{gaik

x

x

Ruhaipari textíli{k felhaszn{l{si területei

x

Textíli{k felületi struktúr{ja

x
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x

x

x

x

x

x

x

Textíli{k feldolgoz{si tulajdons{gai

x

Kellékek fajt{i és jellemzői

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kellékek alkalmaz{s{nak lehetőségei, az
összedolgozhatós{g feltételei

x

Anyagösszetétel-vizsg{lat lehetőségei

x

x

Laboratóriumi vizsg{lati módszerek

x

Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok

x

x

x

x

x

x

x

x

Gépek biztons{gtechnik{ja, védőeszközök fajt{i

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

Idegen nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

x

x

Szakmai sz{mol{si készség

x

x

x

x

x

x

Kezelési, haszn{lati utasít{sok, jelképek értelmezése

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

x

x

x

x

x

Döntésképesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

x

x

x

x

x

x

Problémaelemzés

x

x

x

x

x

x
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4. Ruhaipari anyag- és {ruismerettant{rgy

104 óra/104 óra*

*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
A textilipari nyersanyagok fajt{inak megismerése.A textilipari alapfogalmak
elsaj{tít{sa, a textíli{k elő{llít{si műveleteinek megismerése, a nyersanyagok és
kellékanyagok feldolgozhatós{gi és viselési tulajdons{gainak megismerése a
minőségellenőrzés és minőségbiztosít{s szabv{nyokban kialakított szempontjainak
figyelembevételével.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
4.3 Témakörök
4.3.1 Textilipari nyersanyagok
36 óra/ 36 óra
A textilipar nyersanyagai, csoportosít{suk.
Növényi eredetű sz{lasanyagok fajt{i, {ltal{nos jellemzői.
Növényi eredetű sz{lasanyagok feldolgoz{si, viselési tulajdons{gai és
felhaszn{l{suk.
[llati eredetű sz{lasanyagok fajt{i, {ltal{nos jellemzői.
[llati eredetű sz{lasanyagok feldolgoz{si, viselési tulajdons{gai és
felhaszn{l{suk.
Vegyi sz{lak fajt{i, {ltal{nos jellemzői.
Vegyi sz{lak feldolgoz{si, viselési tulajdons{gai, felhaszn{l{suk.
Fonalak, cérn{k fajt{i, jellemzői, felhaszn{l{si lehetőségeik.
Terjedelmesített fonalak fajt{i.
Kevert sz{lak tulajdons{gai.
Az alapanyagok kémiai felépítése, kémiai felépítésük alapj{n.
Az alapanyagok alakíthatós{gi feltételei.
A mechanikai hat{sok és az alakíthatós{g.
Az alapanyagok fizikai jellemzőinek meghat{roz{sa, mértékegységeinek,
értelmezése, szakszerű haszn{lat{ra vonatkozó ismeretekkel.
4.3.2 Textíli{k, kelmék I.
36 óra/36 óra
A szövetek gy{rt{sa, a szövés elve és eszközei.
A kötéstan alapjai, alap és levezetett kötések.
Kötött kelmék csoportosít{sa, a kötés-hurkol{s technológi{ja és eszközei.
Vetülék és l{ncrendszerű alapkötések jellemzői.
Nemszőtt textíli{k – f{tyolkelmék - fajt{i, tulajdons{gai és felhaszn{l{suk.
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Nemszőtt textíli{k – varrva-hurkolt kelmék - fajt{i, tulajdons{gai és
felhaszn{l{suk.
4.3.3. Textíli{k, kelmék II.
32 óra/32 óra
A textilkikészítés műveleteinek csoportosít{sa.
Színezési elj{r{sok.
[ruismeret:
A ruh{zati textíli{k legismertebb fajt{i, tulajdons{gai, külső képi és műszaki
jellemzői, felhaszn{l{si területük.
Szövetek:
Pamutszövetek
karton, zefír, batiszt, puplin, krepp,
flanel, barchend, b{rsony, frottír.
Gyapjúszövetek
fésűs, k{rtolt, kasha, gabardin, lóden,
posztó, shetland, tropik{l, velour,
boucle, flausch, georgette, tweed, double.
Selyemszövetek
shantung, imprime, serge, lustrine, taft,
georgette, brok{t.
Vegyisz{l és keverékszövetek
Kötött, hurkolt kelmék :
vetülékrendszerű kelmék,
vég{ruk,
darab{ruk,
félig idomozott,
idomozott,
l{ncrendszerű kelmék,
vég{ruk.
Nemszőtt textíli{k
f{tyolkelmék,
varrvahurkolt textíli{k.
Ruhaipari kellékek
varrófonalak, varrócérn{k,
szalagok, zsinórok,
gombok, csatok, kapcsok, húzóz{rak.
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Idegen nyelvű anyagismereti jelképek.

4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Textilipari szaktanterem
4.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
4.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

oszt{ly
x

x
x
x
x
x

4.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgoz{sa
jegyzeteléssel
Inform{ciókön{lló rendszerezése
Inform{ciókfeladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Ír{sos elemzések készítése
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x
x
x
x

x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Mikroszkopikus képről készült rajz
értelmezése
Kötésrajz készítése leír{sból
Metszeti és kötésrajz kiegészítés
Gy{rt{si folyamatokról készült rajz
elemzés, hibakeresés

x
x
x

x
x
x
x

Komplex inform{ciók körében
Esetleír{s készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x
x
x

x
x
x
x
x
x

4.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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5. Anyagvizsg{latok gyakorlat tant{rgy

32 óra / 32 óra*

*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megismertetni
és
elsaj{títtatni
a
tanulókkal
a
különféle
textíli{k
összedolgozhatós{g{nak feltételeit, a nyersanyag meghat{roz{sok, illetve
alkalmazott vizsg{latok módj{t.Az elméleti ór{kon tanult tananyag gyakorlatban
történő alkalmaz{sa, az alapanyagok felismerése, elemzése l{t{s, tapint{s és
szagl{s alapj{n.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
5.3. Témakörök
5.3.1. Textilipari nyersanyagok
A textilipar nyersanyagainak felismerése, rendszerezése.
Nyersanyagok meghat{roz{sa mikroszkopikus képük alapj{n.
Nyersanyagok meghat{roz{sa égetési prób{val.
Tapasztalatok ismertetése, t{bl{zatos rendszerezése.
Díszítő és varrócérn{k jellemzése.
Mintagyűjtemény készítése.
Laboratóriumi eszközök ismerete és biztons{gos haszn{lata.

8 óra / 8 óra

5.3.2. Textíli{k, kelmék
8 óra / 8 óra
Szövetvizsg{latok – kötésmód, szövetszerkezet, felületi jelleg meghat{roz{sa.
Színezési elj{r{sok meghat{roz{sa.
Kötött-hurkolt kelmék szerkezeti felismerése.
Egyszerű laboratóriumi eszközök ismerete, biztons{gos haszn{lata.
Mintagyűjtemény készítése, rendszerezése.
5.3.3. Áruismeret
8 óra / 8 óra
Ruh{zati textíli{k legismertebb fajt{i, alapanyag és technológia szerinti
csoportosít{sa.
Kereskedelmi megnevezések.
Ruh{zati textíli{k feldolgoz{si tulajdons{gai.
Ruh{zati kellékek fajt{i, felhaszn{l{si területük.
Különféle textíli{k összedolgozhatós{g{nak feltételei.
Mintagyűjtemény alapj{n a textilméter{ruk, kellékek, rövid{ruk rendszerezése.
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5.3.4. Anyagvizsg{latok
8 óra / 8 óra
Szövetek nyersanyag-összetételének meghat{roz{sa mikroszkóppal, égetési
prób{val.
Szövetek l{nc- és vetülékfonalainak vizsg{lata, elemzése.
Színoldal meghat{roz{sa.
Kötött-hurkolt kelmék szemsűrűségének meghat{roz{sa.
Anyagmint{k azonosít{sa.
Vizsg{lati eredmények és a ruhaipari feldolgoz{s feltételeinek összefüggései.
Laboratóriumi eszközök ismerete és biztons{gos haszn{lata.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Textilipari szaktanterem
5.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
5.5.1.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megold{sa
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x

x
x
x

Képi inform{ciók körében
Mikroszkopikus kép értelmezése
Kötésrajz készítése leír{sból
Metszeti és kötésrajz kiegészítés
Gy{rt{si folyamatokról készült rajz
elemzés, hibakeresés

x
x
x
x
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Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Vizsg{lati tevékenységek körében
Technológiai prób{k végzése
Technológiai mint{k elemzése
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagmint{k azonosít{sa
T{rgymint{k azonosít{sa

x
x
x

x
x
x
x
x
x

5.5.2.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanul{s

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x
x

a. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10114-12azonosító sz{mú
Ruhaipari gy{rtm{nytervezés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

402

A 10114-12azonosító sz{mú, Ruhaipari gy{rtm{nytervezés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k
Ruhaipari
gy{rt{selőkészítés
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Alapszerkesztések,
modellezések I.

Alapszerkesztések,
modellezések II.

Szab{sminta készítés

Modellrajzot készít vagy modellt v{laszt
x
Méretet vesz
Meghat{rozza a szerkesztési méreteket
Alkalmazza a levett méreteket
Alkalmazza az ergonómiai mérett{bl{zatokat
Alapmint{t készít
Az alapmint{t modellezi az aktu{lis divatnak, illetve a
megrendelő igényének, a v{lasztott modellnek
megfelelően
Szab{smint{t készít - egyedi vagy konfekció
szab{smint{t
Szab{sminta széri{t készít - elfogadott mintadarab
alapj{n
Felfektetési rajzot készít
x
Terítékrajzot készít
x
Alapanyag és kellékkalkul{ciót készít, anyagh{nyadot
x
sz{mol
Alap- és kellékanyagokat ellenőrzi
x
Meghat{rozza a műveleti sorrendet egyedi
x
termékkészítés esetén
Műszaki leír{st készít a termékről és a termék gy{rt{s{ról
x
SZAKMAI ISMERETEK
Méretvétel szab{lyai, mérett{bl{zatok felépítése
Alkalmazott műszaki {br{zol{sok fajt{i
x
Alapszab{smint{k szerkesztése
Modellezés
Szab{sminta felfektetés és szab{smódjai
x
Gy{rt{s előkészítő programok, gépek, eszközök
x
Alkalmazott szakmai sz{mít{sok, mértékegységek,
x
jelölések
Műveleti utasít{sok felépítése, szerepe
x
Varr{sok alaki és méretjellemzői
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakrajzi
alapismeretek

Gy{rt{s -előkészítés

10114-12
Ruhaipari gy{rtm{nytervezés

Szakrajz
gyakorlat

Szakrajz

x
x
x
x
x

Ruhaipari gépek, berendezések technológiai jellemzői
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x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ruhaipari tervező program alkalmaz{sa
Szakmai nyelvi ír{skészség, fogalmaz{s, ír{sban
Idegen nyelvű szakmai kifejezések megértése
x
Szakmai {br{zol{sok értelmezése, készítése
x
Szakmai sz{mol{si készség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség
x
Pontoss{g
Ön{llós{g

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Tömör fogalmaz{s készsége

x

Közérthetőség

x
MÓDSZERKOMPETENCI[K

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

Kreativit{s, ötletgazdags{g

x
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6. Ruhaipari gy{rt{s-előkészítés tant{rgy

36 óra/36 óra*

*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

6.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A gy{rtm{nytervezés- és a gy{rt{s-előkészítés folyamat{nak megismertetése.A
műszaki dokument{cióhoz kapcsolódó alapfogalmak elsaj{tít{sa, műszaki
dokument{ció értelmezése. A gy{rt{s-előkészítő programok, gépek, szab{szati
eszközök megismertetése.
6.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
6.3.

Témakörök

6.3.1. Gy{rt{s-előkészítés
36óra/36 óra
Anyagok csoportosít{sa felhaszn{l{s szerint (alap-, kellék-, segéd-, üzem- és
fűtőanyagok).
Anyagbeszerzés és anyagrakt{roz{s.
Bevizsg{l{s.
Felfektetési rajz készítése.
Terítékrajz készítése.
A terítés (terítési módok, eszközök).
Terítéken alkalmazott jelölések.
Szab{s eszközei, módjai.
Anyagnorm{k készítése (anyagh{nyad, alapanyag és kellékkalkul{ció)..
Műszaki leír{s készítése:
Gy{rtm{nyrajz, modellsz{m, külalak leír{sa, alapanyag és kellékek
megnevezése, szükséges alkatrészek, varr{sok alaki és méretjellemzői,
mérett{bl{zatok, fonalir{ny és told{si lehetőségek, a rendelkezésre {lló
eszközök alapj{n gépek, berendezések kiv{laszt{sa, a gy{rt{si folyamat leír{sa.
Egyedi gy{rt{sn{l az első és a m{sodik ruhaprób{ra {llít{s.
6.4.
A képzés javasolt helyszíne(aj{nl{s)
Tanterem
6.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
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6.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

oszt{ly
x
x
x
x

x
x

6.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
V{laszol{s ír{sban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Gy{rtm{nyrajz értelmezése
Gy{rtm{nyrajz készítése leír{sból
Műveletirajz készítése t{rgyról

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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x

x
x
x

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Műveleti rajz kiegészítés
Műveleti rajz elemzése, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

x
x

x
x
x
x
x

6.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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7. Szakrajz tant{rgy

100óra / 100 óra*

*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

7.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szab{s-szakrajz eszközeinek, a női és férfi testalkat felépítésének, a méretvétel
szab{lyainak megismertetése. Alapvető ruh{zati termékek szab{smint{inak
alapszerkesztése és modellezése.
7.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
7.3.

Témakörök

7.3.1. Szakrajzi alapismeretek
36 óra / 36 óra
Méretvétel szab{lyai.
Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz összefüggései.
Méretkutat{s és testméret szabv{ny.
A divatrajzok értelmezése.
A szaklapokban és szab{smint{kon előforduló idegen nyelvű szakkifejezések
értelmezése.
Alapszerkesztések értelmezése, szab{smint{k m{sol{sa, rajzolvas{si gyakorlat
(szoknya, nadr{g, ruha, blúz).
Alapszerkesztések készítése:
- szoknya,
- nadr{g.
7.3.2. Alapszerkesztések, modellezések I.
Alapszerkesztés készítése:
- ing/blúz,
- zakó/blézer,
- kab{t/kardig{n.

32 óra / 32 óra

A modellezés módszerei, eszközei.
Ruhaipari termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése:
- r{tett zsebek,
- elejeszélek,
- kézelők,
- bevarrott ujjak (rövid ujj, hosszú ujj).
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Form{zóvarr{sok {thelyezése:
- mell és derékform{zók új varr{svonalba helyezése,
- mell és derékform{zók szab{svonalakba helyezése,
- mell és derékform{zók {thelyezése bőséghajt{sokba.
7.3.3. Alapszerkesztések, modellezések II.
32 óra / 32 óra
Ruhaipari termékek alkatrészeinek szerkesztése és modellezése:
- nyakkörtől külön szerkesztett gallérok (ing, {llógallér),
- nyakkörre szerkesztett gallérok (kihajtós gallér, s{lgallér),
- bevarrott ujj, ragl{n ujj, stb.
Alapmint{k modellezése az aktu{lis divatnak, illetve a v{lasztott modellnek
megfelelően:
- szoknya,
- nadr{g,
- ing/blúz,
- mellény.
Szab{smint{k készítése egyedi vagy konfekciós gy{rt{shoz.
Széri{z{s elvei, szab{lyai, szab{smint{k széri{z{sa.
7.4.
A képzés javasolt helyszíne(aj{nl{s)
Ruhaipari szaktanterem
7.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
7.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x
x
x
x

x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

7.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Szerkesztési rajz értelmezése
Szab{sminta rajz készítése leír{sból
Szerkesztési rajz kiegészítés
Szerkesztésirajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

7.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

411

8. Szakrajz gyakorlat tant{rgy
36óra / 32 óra*
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül
8.1.
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ön{lló modellezési feladatok kivitelezésének, a szab{sminta ön{lló elkészítésének,
a szab{szati jelölések ön{lló alkalmaz{s{nak megismertetése.
8.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül
8.3.

Témakörök

8.3.1. Szab{sminta készítése
36 óra / 32óra
Méretvétel.
A divatrajzok értelmezése.
Alapszerkesztések készítése eredeti méretben:
- egyenes vonalú szoknya,
- bővülő vonalvezetésű szoknya,
- egyenes vonalú nadr{g.
Szab{smint{k készítése egyedi és sorozatgy{rt{shoz.
Felsőruh{zati termékek kisalkatrészei szab{smint{inak készítése, m{sol{sa
eredeti méretben (r{tett zsebek, övp{ntok, kézelők, gallérok).
8.4.
A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
8.5.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
8.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt

csoport

oszt{ly
x
x
x
x

x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.6.

h{zi feladat

x

8.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Szerkesztési rajz értelmezése
Szab{sminta rajz készítése leír{sból
Szerkesztési rajz kiegészítés
Szerkesztési rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

8.6.
A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10115-12 azonosító sz{mú
Textiltermékek össze{llít{sa
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10115-12 azonosító sz{mú, Textiltermékek össze{llít{sa megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Textiltermék készítése II.

Textiltermék készítése I.

Ruhaipari gépek üzemeltetése

Textiltermékek
készítése
gyakorlat

Szab{sminta haszn{lata

Textiltermékek gy{rt{stechnológi{ja

Ruhaipari gépek üzemeltetése

10115-12
Textiltermékek össze{llít{sa

Szab{sminta haszn{lata

Textilterméke
k készítése

FELADATOK
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez

x

x

Tanulm{nyozza a mérett{bl{zatokat, méretjelöléseket

x

x

Kiv{lasztja - mért adatok alapj{n - a méretnagys{got t{bl{zatból

x

x

Értelmezi a ruhaipari {br{zol{sokat

x

Elkészíti és kiv{gja a szab{smint{kat

x

x

Felfekteti a szab{smint{kat és kiszabja az alkatrészeket

x

Össze{llítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokument{ció vagy
mintadarab alapj{n
Betartja a biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előír{sokat

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Méretvétel különféle textiltermékekhez
Mérett{bl{zatok, méretjelölések
Méretnagys{g kiv{laszt{sa mérett{bl{zatból mért adatok alapj{n
Szab{sminta készítése, m{sol{sa
Terítés, felfektetés, szab{s
Kiszabott alkatrészek össze{llít{sa műszaki dokument{ció vagy
mintadarab alapj{n
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok
Gépek biztons{gtechnik{ja
Védőeszközök fajt{i
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
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x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Kézi varr{s- és szab{szati eszközök haszn{lata
Gépi szab{szat eszközeinek haszn{lata
Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek haszn{lata, működtetése
Varróautomata gépek haszn{lata, működtetése
Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések haszn{lata, működtetése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s
Kézügyesség
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Visszacsatol{si készség
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegold{s, hibaelh{rít{s
Körültekintés, elővigy{zatoss{g

9.
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

9.

Textiltermékek készítése tant{rgy

72óra / 108 óra*

*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

9.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Elméleti ismeretek nyújt{sa a textiltermékek szab{smint{inak elkészítéséhez és
össze{llít{s{hoz. A varr{s, vasal{s, ragaszt{s eszközeinek, gépeinek
megismertetése, valamint a tevékenységhez kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetbiztons{gi előír{sok elsaj{tít{sa.
9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
9.3.Témakörök
9.3.1. Szab{sminta haszn{lata
24 óra / 36 óra
Szab{s-szakrajz készítésének eszközei, alkalmazott műszaki ismeretek.
Szab{smint{n alkalmazott jelölések.
Rajzkészség- és szemmértékfejlesztő gyakorlatok.
Testalkat és testtart{s típusok fajt{i, jellemzői.
Középar{nyos testalkatok.
A szakir{nynak megfelelő szoknya, nadr{g, ing, blúz, ruha, mellény
szab{smint{j{nak kialakít{sa az alapmint{k m{sol{s{val.
9.3.2. Ruhaipari gépek üzemeltetése
24 óra / 36 óra
Modell vagy {bra alapj{n varróeszközök, gépek, berendezések fő részei,
{ltal{nos működési elvük, optim{lis működésükhöz szükséges {llít{si
lehetőségek, alkalmaz{si területeik, biztons{gtechnikai berendezéseik.
Kézi szab{s szersz{mai.
Vasalók, vasaló-berendezések, gőzölő-b{buk.
Ragasztó-berendezések, ragasztóprések.
Munka-, tűz- és környezetbiztons{gi előír{sok ismerete.
9.3.3. Textiltermékek gy{rt{stechnológi{ja
24 óra / 36 óra
Varr{stechnológiai alapfogalmak, elnevezések.
A varr{sok alaki és méretjellemzői.
A kézi- és gépi öltések, gépi varr{stípusok csoportosít{sa, fajt{i, a készítés
minőségi követelményei.
A vasal{s technológi{ja.
A ragaszt{s technológi{ja.
A ragasztóanyagok és ragasztó-bevonatos textíli{k fajt{i és jellemzőik.
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Hasítékok készítési módja (nyitott, takart).
Hajt{sok készítési módja (szétvasalt és egy oldalra vasalt).
Húzóz{rak bevarr{s{nak módjai (varr{svonalba helyezett, takart, rejtett,
szétnyitható).
Elejeszélek készítési módja.
Övp{ntok készítése és felvarr{si módjai.
Ujja hasítékok készítése (arrow-, francia-, varr{svonalba helyezett).
Kézelők készítése és felvarr{si módjai.
Ujjak készítése és bevarr{sa (bevarrott, ragl{n-, jap{nujj).
Nyakkör eldolgoz{si módok szegéssel (form{ra szabott szegőp{nt, ferdep{nt).
Gallérok készítése és felvarr{sa (ing-, {lló-, fekvő-, s{l-, kihajtósgallér).
Zsebek készítésének módjai (foltzsebek, bev{gott zsebek, szab{svonalba
helyezett zsebek).
Műszaki leír{s tartalma.
9.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari szaktanterem
9.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
9.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanul{s
h{zi feladat

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x
x
x
x

9.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)

1.

Inform{ció feldolgozó
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Szab{sminta rajz értelmezése
Szab{sminta rajzm{sol{sa
Műveletrajz készítés t{rgyról
Gy{rtm{nyrajz kiegészítés
Műveletrajzok elemzése, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

9.6.A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

10. Textiltermékek készítése gyakorlat tant{rgy

252 óra /144 óra

**H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

10.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Alapvető textilruh{zati termékek szab{smint{i kialakít{s{nak gyakorl{sa eredeti
méretben. Szab{smint{k m{sol{sa mintamellékletekből. Különböző öltések,
varratok, gépi varr{stípusok, valamint a textiltermék-alkatrészek készítésének és
össze{llít{s{nak megismerése, egyedi megmunk{l{ssal vagy a sorozatgy{rt{s
sor{n alkalmazott technológi{kkal. A gy{rt{s sor{n haszn{lt varrógépek
biztons{gos üzemeltetésének elsaj{tít{sa.
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10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
10.3.Témakörök
10.3.1. Szab{sminta haszn{lata
36 óra / 36 óra*
Divatlapok tanulm{nyoz{sa (szab{sminta ív-, mérett{bl{zat-, méretnagys{g
beazonosít{s).
Divatrajzok jellemzői.
Szab{smint{k m{sol{si technik{i, eszközei.
Technológiai jelölések értelmezése, alkalmaz{sa.
Méretvétel elsaj{tít{sa különböző testalkatokon.
A divatnak megfelelő szoknya, nadr{g, ing, blúz, ruha, mellény
szab{smint{j{nak kialakít{sa az alapmint{k m{sol{s{val .
Testméreten felüli bővítések (kényelmi, divat és technológiai megold{sok
különböző tulajdons{gokkal rendelkező alapanyagokra).
10.3.2. Ruhaipari gépek üzemeltetése
36 óra / 36 óra
Alap- és módosított öltésű varrógépek öltésképzési folyamata.
Gépek karbantart{sa a munkafolyamatok között.
Munka-, tűz- és környezetbiztons{gi előír{sok alkalmaz{sa.
Hurok- és l{ncöltésű varrógépek biztons{gtechnikai berendezései.
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok a munkaterületen.
Varrodai gépek, berendezések biztons{gtechnik{ja.
Védőeszközök fajt{i és azok haszn{lata.
10.3.3. Textiltermék készítéseI.
108 óra / 36 óra
Előkészítő vasal{si műveletek (beavató, simító, form{zó).
Gy{rt{sközi vasal{si műveletek (varr{sok szét- és egy oldalra vasal{sa,
élvasal{s, sz{razoló vasal{s, hajt{sok vasal{sa, form{zóvarr{s vasal{sa,
paszpolozó vasal{s).
Befejező vasal{si műveletek (készre-vasal{s, fénytelenítő vasal{s).
Ragasztó-bevonatos közbélések kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa (ragaszt{s:
ragasztóporral, fóli{val, r{ccsal, f{tyollal).
Alkalmazott kézi öltések (ideiglenes, végleges, díszítő, gomblyuk kivarró,
gomb- és kapocsfelvarró öltések) készítése.
Egyszerű gépi varr{stípusok készítése kiv{laszt{sa, alkalmaz{sa a textilruh{zati
termék készítése sor{n (összevarr{s, széttűzés, fél-francia- és franciavarr{s,
lapos varr{s, széltűzés, szegővarr{sok, sarokvarr{s, form{zóvarr{s, piékészítés,
r{ncol{ssal vagy hajt{sokkal készülő díszítő elem felvarr{si módjai).
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Kisalkatrészek
készítése,
alkalmaz{sa
(akasztók,
gombolóp{ntok).
Kézelők formai kialakít{sai és felvarr{si módjai.

övtartók,

övek,

10.3.4. Textiltermék készítéseII.
72 óra / 36 óra *
Ujjak készítése és bevarr{si módjai.
Gallérok készítése és felvarr{si módjai.
Zsebek és zsebfedők készítése és felvarr{si módjai.
Húzó- és tépőz{r bevarr{sok módjai.
Dokument{ció és/vagy mintadarab alapj{n egyszerű kivitelezésű textilruh{zati
termékek össze{llít{sa kiszabott alkatrészekből .
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok a munkaterületen.
Varrodai gépek, berendezések biztons{gtechnik{ja.
Védőeszközök fajt{i és azok haszn{lata.
10.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
10.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
10.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s

csoport

oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x
x
x

10.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k
(aj{nl{s)
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Oszt{lykeret

Csoportbont{s

Tanulói tevékenységforma
Egyéni

Sorsz{m

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Gy{rtm{nyrajz, műveleti rajz
értelmezése
Szab{sminta rajz készítése m{sol{ssal
Szab{sminta rajz készítés t{rgyról

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Komplex inform{ciók körében
Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
[rutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

10.6.A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
10118-12 azonosító sz{mú
Lak{stextíli{k készítése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10118-12 azonosító sz{mú Lak{stextíli{k készítésemegnevezésűszakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Lak{stextiljavítószolg{ltat{s

10118-12
Lak{stextíli{k készítése

Lak{stextíli{k
készítése
gyakorlat
Lak{stextíli{k készítése

Lak{stextíli{k
gy{rt{stechnológi{ja

Lak{stextíli{k
készítése

FELADATOK
Méretet vesz különféle textiltermékek készítéséhez
Tanulm{nyozza a mérett{bl{zatokat, méretjelöléseket
Kiv{lasztja a mért adatok alapj{n a méretnagys{got t{bl{zatból
Elkészíti és kiv{gja a szab{smint{t
Terítékrajzot készít
Felfekteti a szab{smint{kat és kiszabja az alkatrészeket
Össze{llítja a kiszabott alkatrészeket műszaki dokument{ció
mintadarab alapj{n
Javító szolg{ltat{st végez
Varr{st, szakad{st, z{ród{sokat javít
Betartja a biztons{gos munkavégzésre vonatkozó előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előír{sokat
Betartja a fogyasztóvédelmi szab{lyokat

x
x
x
x
x
x
vagy

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
[gynemű cikktechnológia
Asztalnemű cikktechnológia
Függöny cikktechnológia
Díszp{rna cikktechnológia
[gytakaró cikktechnológia
Konyhai textília cikktechnológia
H{ztart{si törlő cikktechnológia
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok
Gépek biztons{gtechnik{ja

x
x
x
x
x
x
x

Védőeszközök fajt{i

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kézi varr{s és szab{szat eszközeinek haszn{lata
Gépi szab{szat eszközeinek haszn{lata
Gyorsvarrógépek, szegővarrógépek haszn{lata, működtetése
Varróautomata gépek haszn{lata, működtetése
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x

Vasalók és vasalóprések/ragasztóprések haszn{lata, működtetése
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x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

x

Pontoss{g

x

x

Tapint{s

x

x
x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Meggyőzőkészség

x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Logikus gondolkod{s

x

Kreativit{s, ötletgazdags{g

x

Módszeres munkavégzés

x
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x
x
x

x

11. Lak{stextíli{k készítése tant{rgy
36óra / 36 óra*
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül
11.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Lakberendezési t{rgyak méretvételi technik{j{nak, a lak{stextíli{k
mérett{bl{zat{nak megismerése, szab{stechnikai ismereteinek elsaj{tít{sa. A
lak{stextília készítés műszaki dokument{ciój{nak és gy{rt{stechnológiai
megold{sainak megismerése.
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
11.3. Témakörök
11.3.1. Lak{stextíli{k gy{rt{stechnológi{ja
36 óra / 36 óra
Szakszerű méretvétel lakberendezési t{rgyakról.
Lak{stextíli{k mérett{bl{zat{nak beazonosít{sa a mért méretekhez.
Tér{br{zol{s, mértani testek vetületi {br{zol{sa és síkbeli kiterítése
szab{smint{k készítéséhez.
Cikktechnológi{k szerinti szab{smint{k készítése/m{sol{sa.
Szab{smint{kon alkalmazott jelölések készítése, jelentése.
Szab{stechnikai ismeretek elsaj{tít{sa (felfektetés, anyagh{nyad,
terítékrajz, fonalir{ny, felületi struktúra).
Lakberendezési stílusok, befoly{soló tényezők.
A szaklapokban és szab{smint{kon előforduló idegen nyelvű
szakkifejezések értelmezése.
Hétköznapok és ünnepek textíli{i, szerepük, különbözőségük.
Térelv{laszt{s szerepe és fajt{i/megold{sai.
Falik{rpitok szerepe.
[gyneműkészítés műszaki dokument{cióinak készítése:
P{rnahuzat (angolszéllel, franciavarr{ssal, gombol{ssal, kötővel).
Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és m{s z{ród{ssal).
[gynemű-garnitúr{k (felnőtt, gyermek és francia{gyra).
Konyhai textíliakészítés műszaki dokument{cióinak készítése:
Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt).
T{nyéral{tétek.
Edényfogó-kesztyű.
Kötények (melles, suszter, cukr{sz, felszolg{ló).
H{ztart{si törlők.
Konyhai garnitúr{k.
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11.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Tanterem
11.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
11.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
h{zi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

oszt{ly
x
x
x
x

x
x

11.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbont{s

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

alkalmazható

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
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tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Képi inform{ciók körében
Szerkesztési rajz értelmezése
Szab{sminta rajz készítése leír{sból
Szerkesztési rajz kiegészítés
Szerkesztési rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

11.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.

12.Lak{stextíli{k készítése gyakorlat tant{rgy

72 óra / 72 óra*

*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül

12.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az alapvető lak{stextíli{k esztétikus elkészítésének elsaj{tít{sa az egyedi
megmunk{l{s, illetve sorozatgy{rt{s területén.
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
12.3. Témakörök
12.3.1. Lak{stextíli{k készítése
54 óra/54 óra
A termékek és alkatrészek minőségi elkészítéséhez szükséges szakmai
kidolgoz{si ismeretek elsaj{tít{sa, gyakorl{sa:
Leigazít{sok, csípések, pontszerű jelölések, varr{sszélességek csökkentése,
szélek vékonyít{sa.
Szövetmint{k egyeztetése.
Rögzítő-szalagoz{s, bőségr{ncol{s.
Díszítőelemek felhaszn{l{sa.
Folttechnik{k.
[gynemű huzatok készítése és gyakorl{sa:
P{rnahuzat (angolszéllel, franciavarr{ssal, gombol{ssal, kötővel).
Paplanhuzat (tükrös elejével, gombolt és m{s z{ród{ssal).
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[gynemű-garnitúr{k (felnőtt, gyermek és francia{gyra).
Konyhai textíli{k készítése és gyakorl{sa:
Asztalterítők (szögletes, kerek, ívelt).
T{nyéral{tétek.
Edényfogó-kesztyű.
Kötények (melles, suszter, cukr{sz, felszolg{ló).
H{ztart{si törlők.
Konyhai garnitúr{k.
Szobai textíli{k készítése és gyakorl{sa: .
Függönyök (csipkefüggönyök, drapéri{k, térelv{lasztók).
[gytakarók (bélelt és béleletlen).
Díszp{rn{k (divatnak megfelelő modern és népművészeti).
Egyszerű tervezésű bútorvédő huzatok.
Felfektetési rajz készítése.
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előír{sok a munkaterületen.
Varrodai gépek, berendezések biztons{gtechnik{ja.
Védőeszközök fajt{i és azok haszn{lata.
12.3.2. Lak{stextil-javítószolg{ltat{s
18 óra /18 óra
Javíthatós{g feltételeinek meg{llapít{sa.
A javít{shoz szükséges technológia kiv{laszt{sa.
A szükséges anyagok és gépek kiv{laszt{sa.
A javít{s alapanyagainak, kellékeinek összedolgozhatós{gi ismerete.
A javít{si műveletek elvégzése .
12.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
12.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
12.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport
x
x
x

x
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oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

1.5.

kooperatív tanul{s

x
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12.5.2. A tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

alkalmazható

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Gy{rtm{nyrajz, műveleti rajz
értelmezése
Szab{sminta rajz készítése leír{sból
Szab{sminta rajz készítés t{rgyról

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbont{s

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

Komplex inform{ciók körében
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
[rutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
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x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése
Szolg{ltat{si tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogad{son,
esetmegfigyelés
Szolg{ltat{si napló vezetése
Ön{lló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Ön{lló szakmai munkavégzés
közvetlen ir{nyít{ssal

x

x
x
x
x

12.6. A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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A
10120-12 azonosító sz{mú
Női ruh{k készítése és értékesítése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

434

A 10120-12 azonosító sz{mú Női ruh{k készítése és értékesítése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgy és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Női ruh{k készítése I-VIII.

Női ruhakészítés
gy{rt{stechnológi{ja

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Női ruh{k készítése
gyakorlat

Női ruh{k modellezése

Női ruhakészítés
gy{rt{stechnológi{ja I.-IV.

10120-12
Női ruh{k készítése és értékesítése

Női ruh{k modellezése I.IV.

Női ruh{k
készítése

FELADATOK
Elkészíti a női ruh{k munkaműveleteit
Szokny{t készít
Blúzt készít
Nadr{got készít
Mellényt készít
Ragl{nujjú ruh{t készít
Jap{nujjú ruh{t készít
Kosztümkab{tot készít
Kab{tot készít
Elkészíti a ruh{k díszítését
Betartja a munkavédelemre és munkabiztons{gra vonatkozó
előír{sokat
Rendet és tisztas{got tart a munkaterületen
Betartja a környezetvédelmi előír{sokat
Betartja a fogyasztóvédelmi szab{lyokat
V{llalkoz{st üzemeltet
Konzult{l a megrendelővel
[rkalkul{ciót készít, {rat aj{nl
Betartja a pénzt{rkezelés és sz{mlaad{s kötelezettségének
szab{lyait
Marketing munk{t végez

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Női ruh{k munkaműveletei
Női szoknya cikktechnológia
Női blúz cikktechnológia
Női nadr{g cikktechnológia
Női mellény cikktechnológia
Női ruha cikktechnológia
Női kosztüm cikktechnológia
Női kab{t cikktechnológia
V{llalkoz{si ismeretek

x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
x
Rajzi {br{k készítése, értelmezése, rajzi eszközök haszn{lata
x
Kézi és gépi szab{szati eszközök haszn{lata
Kézi varr{s eszközeinek haszn{lata
Ruhaipari varrógépek, varróautomat{k, ragasztó—és
vasalóberendezések haszn{lata, működtetése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség
Megbízhatós{g
Ön{llós{g
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Közérthetőség
x
Prezent{ciós készség
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
Logikus gondolkod{s
x
Következtetési képesség
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x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

13. Női ruh{k készítésetant{rgy
256óra / 200 óra*
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül
13.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja
Alapvető, egyszerű női felsőruh{zat szerkesztésének, modellezésének
elsaj{tít{sa, a műszaki dokument{ciók értelmezése. A megfelelő kézi és gépi
öltések, varr{stípusok, alkatrész-technológi{k megv{laszt{si szempontjainak
megismerése és alkalmaz{sa.
13.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
13.3.Témakörök
13.3.1. Női ruh{k modellezéseI.
36 óra / 36 óra
Női ruh{k modell- és gy{rtm{nyrajzai (tankönyvek, divatlapok és
szaklapok).
A szaklapokban és szab{smint{kon előforduló idegen nyelvű
szakkifejezések értelmezése.
Modellezés és modellrajz összefüggései.
Méretek beazonosít{sa.
Kényelmi bőségek értelmezése.
Szoknyaform{k szerkesztése különböző testalkatokra (bővülő szoknya
szerkesztése: kör-, harang-, hatrészes).
Szokny{k szerkesztése, modellezése:
- szab{svonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és
csípőszoknya),
- rakott és hajt{sokkal készülő szokny{k szerkesztése, modellezése,
- nadr{gszoknya szerkesztése, modellezése,
- szoknyabélések szerkesztése.
Női nadr{gok szerkesztése, modellezése:
- él- és bőséghajt{sokkal készülő (farmer-, bermuda-, shortnadr{g),
- különféle sz{rú női nadr{gok (trapéz, bő, hal{sz).
13.3.2. Női ruh{k modellezése II.
36 óra / 32 óra
Női blúz alapszerkesztése, eleje és h{ta alapminta kialakít{sa.
Női blúz ujj alapszerkesztése, ujj alapminta kialakít{sa.
Női ingblúz modellezése (gombol{sp{ntok, kézelők, inggallér, zseb).
Női ruha szerkesztése, divatruh{k modellezése:
- szab{svonalakkal tagolt,
- húz{ssal hajt{ssal,
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- különféle gallérral és,
- ujj megold{ssal készülő ruh{k (bevarrott ujj, ragl{n ujj, jap{n ujj,
denevér ujj).
Szab{smint{k készítése egyedi és sorozatgy{rt{shoz.
13.3.3. Női ruh{k modellezése III.
36 óra / 16 óra
Női mellény alapszab{sminta kialakít{sa, béleletlen és bélelt mellény
modellezése.
Kosztümkab{t alapszerkesztése, szab{svonallal karcsúsított
kosztümkab{t modellezése alapgallér megold{sokkal (s{lgallér, kihajtós
gallér).
Kétvarr{sos ujj szerkesztése, ujja hasítékok modellezése, szab{sminta
készítése.
Merevítő közbélés és selyembélés szab{sminta készítése.
Blézer modellezése (egyenes és bővített kosztümkab{t modellezése,
bélésmint{k szerkesztése).
Női kab{tok alapszerkesztése, divatkab{tok modellezése:
- egyenes vonalú, karcsúsított, bő, bevarrott ujjú, ragl{n ujjú,
- szab{sminta készítése egyedi és sorozatgy{rt{shoz.
13.3.4. Női ruh{k modellezése IV.
18 óra/ 16 óra
Különféle alkalmi és divatblúzok, ruh{k szerkesztése, modellezése és
szab{sminta készítése:
- galléros,
- aszimmetrikus,
- jap{n, ragl{n, denevér ujjak.
Szabadon v{lasztott modellek szerkesztése, modellezése és szab{sminta
készítése:
- egyedi tervezésű szokny{k, ruh{k, blúzok,
- blézerek, kab{tok.
13.3.5. Női ruhakészítés gy{rt{stechnológi{ja I.
36óra / 36 óra
Különféle női szokny{k gy{rt{stechnológi{ja sorozat és egyedi gy{rt{s
esetén:
- szab{svonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú és
csípőszoknya),
- rakott és hajt{sokkal készülő szokny{k,
Különféle női nadr{gok gy{rt{stechnológi{ja sorozat és egyedi gy{rt{s
esetén:
- bőséghajt{sos, zsebes, hajtók{s,
- csípőrészes farmer nadr{g.
Női szokny{k rajzi {br{inak értelmezése (modell-, gy{rtm{ny-, részlet- és
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metszeti rajzok).
A gy{rt{sakor alkalmazott gépek, berendezések biztons{gos ismerete.
Női szoknya, nadr{g gy{rt{sakor alkalmazott automata gépek,
berendezések ismerete.
Női szoknya, nadr{g műszaki dokument{ciój{nak készítése.
Alkalmazott varr{stípusok és méretjellemzői.
Gy{rt{s sor{n felhaszn{lható alap- és kellékanyagok.
[rkalkul{ció, {raj{nlat készítése.
13.3.6. Női ruhakészítés gy{rt{stechnológi{ja II.
36 óra / 32 óra
Különféle női blúzok gy{rt{stechnológi{ja sorozat és egyedi gy{rt{s
esetén.
Női blúzok rajzi {br{inak értelmezése (modell-, gy{rtm{ny-, részlet- és
metszeti rajzok). A gy{rt{sakor alkalmazott gépek, berendezések
biztons{gos ismerete.
Különféle női ruh{k gy{rt{stechnológi{ja sorozat és egyedi gy{rt{s
esetén:
- szab{svonalakkal tagolt,
- húz{ssal hajt{ssal díszített,
- különféle gallérral ésujj megold{ssal készülő ruh{k.
Női blúzok, ruh{k rajzi {br{inak értelmezése (modell-, gy{rtm{ny-,
részlet- és metszeti rajzok).
A gy{rt{sakor alkalmazott gépek, berendezések biztons{gos ismerete.
Női blúzok, ruh{k gy{rt{sakor alkalmazott automata gépek,
berendezések ismerete.
Női blúzok, ruh{k műszaki dokument{ciój{nak készítése.
Alkalmazott varr{stípusok és méretjellemzői.
Gy{rt{s sor{n felhaszn{lható alap- és kellékanyagok.
[rkalkul{ció, {raj{nlat készítése.
13.3.7. Női ruhakészítés gy{rt{stechnológi{ja III.
36 óra / 16 óra
Béleletlen és bélelt női mellény gy{rt{stechnológi{ja.
Bélelt és béleletlen kosztümkab{t gy{rt{stechnológi{ja.
Női kab{tok gy{rt{stechnológi{ja:
- egyenes vonalú, karcsúsított, bő, bevarrott ujjú, ragl{n ujjú.
Női mellény, kosztümkab{t, kab{t rajzi {br{inak értelmezése (modell-,
gy{rtm{ny-, részlet- és metszeti rajzok).
A mellény, kosztümkab{t, kab{t gy{rt{sakor alkalmazott gépek,
berendezések biztons{gos ismerete.
Női mellény, kosztümkab{t, kab{tgy{rt{sakor alkalmazott automata
gépek, berendezések ismerete.
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Női mellény, kosztümkab{t, kab{tműszaki dokument{ciój{nak készítése.
Alkalmazott varr{stípusok és méretjellemzői.
Gy{rt{s sor{n felhaszn{lható alap- és kellékanyagok.
[rkalkul{ció, {raj{nlat készítése.
13.3.8. Női ruhakészítés gy{rt{stechnológi{ja IV.
22 óra / 16 óra
Női ruh{k díszítési lehetőségei:
- varrattal, varr{ssal, kisalkatrésszel, r{téttel, betéttel, applik{cióval,
zsinórokkal, húzóz{rakkal, gombokkal, stb.
Női ruh{k készítésének fogyasztóvédelmi, minőségi követelményei.
Rendelésfelvétel és a ruhadarab {tad{s{nak szab{lyai.
V{llalkoz{si form{k.
Egyéni v{llalkoz{s létesítése és megszüntetése.
V{llalkoz{s üzemeltetése:
- marketing munka (piackutat{s, rekl{m, promóciós eszközök, 4P),
- adó-és j{rulékfizetési kötelezettségek,
- pénzt{rkezelés, sz{ml{z{s, a sz{mla alaki és formai követelményei,
- fogyasztói panaszkezelés szab{lyai.
13.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Szaktanterem
13.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
13.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
kiselőad{s
megbeszélés
szemléltetés
projekt
h{zi feladat

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport

oszt{ly
x
x
x
x

x
x
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Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

13.5.2.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

sor{n

alkalmazható

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Leír{s készítése
Tesztfeladat megold{sa
Szöveges előad{s egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Gy{rtm{nyrajz értelmezése
Szerkesztési rajz készítése
Szab{sminta készítése
Műveletrajz készítés t{rgyról
Gy{rtm{nyrajz kiegészítés
Műveletrajzok elemzése, hibakeresés
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbont{s

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

13.6.A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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14. Női ruh{k készítése gyakorlat tant{rgy
992 óra / 1180 óra*
*H{romévfolyamos képzés közismereti oktat{ssal/kétévfolyamos képzés közismereti oktat{s nélkül
14.1.A tant{rgy tanít{s{nak célja
Egyszerű női felsőruh{zati termékek ön{lló modellezésének, szab{sminta
készítésének, valamint a divatnak megfelelő esztétikus kivitelezésének
elsaj{tít{sa egyedi megmunk{l{ssal és sorozatgy{rt{sban egyar{nt.
14.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
14.3.Témakörök
14.3.1.
Női ruh{k modellezése
82 óra/ 82 óra
Szab{smint{k készítéseeredeti méretben egyedi és sorozatgy{rt{shoz:
- női szoknya,(hajt{s, húz{s, zseb, derékeldolgoz{s),
- női nadr{g, (svédzseb, hajt{s, hajtóka, hasíték),
- női ruha, (ujjatlan, ejtett v{ll, karcsúsított, egyenes vonalvezetésű,
szab{svonalas, galléros, stb.),
- női blúz, (rövid ujj, hosszú ujj, bubi gallér, {llógallér, gombol{s- p{nt,
rolni gombol{s, hajt{s, húz{s, szab{svonal),
- kosztümkab{t (kihajtós gallér, s{lgallér, szab{svonalas, kétvarr{sos
ujj, zsebek, stb.).
14.3.2. Női ruh{k készítésének gy{rt{stechnológi{ja
68 óra/ 100 óra
Női szoknya, nadr{g, női ruha, blúz, műszaki leír{s és technológiai leír{s
készítése.
Egyedi és nagyüzemi szab{szat feladatai.
Terítés módjai, terítés készítése egyedi és sorozatgy{rt{shoz.
Felfektetési rajz, terítékrajz készítése egyedi és sorozatgy{rt{shoz.
Szab{s kézi és gépi eszközeinek haszn{lata, munkavédelmi szab{lyainak
betart{sa
Szab{s munkafolyamat{nak végzése.
Szab{s minőségi követelményei.
Szab{s hib{inak javít{si lehetőségei.
14.3.3. Női ruh{k készítése I.
Rendelés felvétele.
Fogyasztói panaszok kezelése.
Díszítési technológi{k készítése.
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144 óra / 120 óra

Szokny{k készítése egyedi- és sorozatgy{rt{s technológi{val:
- szab{svonalakkal (csípővonal feletti, magasított derekú
csípőszoknya),
- rakott és hajt{sokkal készülő szokny{k,
- nadr{gszoknya,
- szoknyabélések.
Minőségi előír{sok, követelmények.
Munkavédelemre és munkabiztons{gra vonatkozó előír{sok.
Alapöltésű varrógépek és módosított öltésű speci{lis varrógépek
biztons{gos alkalmaz{sa.

és

14.3.4. Női ruh{k készítése II.
144 óra / 120 óra
Női nadr{gok készítése egyedi- és sorozatgy{rt{s technológi{val:
él- és bőséghajt{sokkal készülő (farmer-, bermuda-, sortnadr{g),
különféle sz{rú női nadr{gok (trapéz, bő, hal{sz),
szab{svonalba helyezett zsebek készítése,
aljavonal készítési megold{sok(tűzéssel,
hajtók{val,
hasítékkal).
Női
mellények
készítése
technológi{val:
béleletlen mellény,
bélelt mellény,
bélelési technológi{k.

egyedi-

és

sorozatgy{rt{s

Minőségi előír{sok, követelmények.
Munkavédelemre és munkabiztons{gra vonatkozó előír{sok.
Alapöltésű varrógépek és módosított öltésű speci{l varrógépek
biztons{gos alkalmaz{sa.
14.3.5. Női ruh{k készítése III.
144 óra / 120 óra
Különféle női divatblúzok készítéseegyedi- és sorozatgyártás
technológiával:
galléros, (bubi gallér, kihajtós gallér, {llógallér,),
v{llrészes, bőséghajt{sos, zsebes,
bevarrott, jap{n, ragl{n, denevér ujj.
Női ruha készítése egyedi- és sorozatgy{rt{s technológi{val:
szab{svonalakkal tagolt,
húz{ssal, hajt{ssal,
különféle gallérral,
ujj megold{ssal készülő,
egybeszabott és kétrészes ruh{k.
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Minőségi előír{sok, követelmények.
Munkavédelemre és munkabiztons{gra vonatkozó előír{sok.
Alapöltésű varrógépek és módosított öltésű speci{l varrógépek
biztons{gos alkalmaz{sa.

-

14.3.6. Női ruh{k készítése IV.
90 óra/ 126 óra
Béleletlen kosztümkab{t készítése sorozatgy{rt{ssal:
szab{svonallal tagolt,
fazonos galléros,
r{tett zsebes
rövid vagy hosszú ujjú.
Női ruh{zati termék javíthatós{g feltételeinek meg{llapít{sa.
A javít{shoz szükséges technológia kiv{laszt{sa.
A javít{shoz szükséges anyagok és gépek kiv{laszt{sa.
A javít{si műveletek elvégzése.

14.3.7. Női ruh{k készítése V.
80 óra / 128 óra
Bélelt kosztümkab{tok készítése egyedi- és sorozatgyártás
technológiával:
- különféle gallér és szab{svonal megold{sokkal, kidolgoz{sokkal
(egyenes és bővített kosztümkab{t),
- kosztümkab{tok elejének kidolgoz{sa ragaszt{sos technológi{val,
- közbélések fajt{i,
- közbélés rögzítése ragaszt{ssal,frontfix, formfix elj{r{ssal,
- kétvarr{sos hasítékos ujj készítése (hamis hasíték, paplansarkos hasíték),
- kosztümkab{tbélelése,
- speci{lis vasal{si technik{k,
- kosztümkab{tok díszítési megold{sai.
Minőségi előír{sok, követelmények.
Munkavédelemre és munkabiztons{gra vonatkozó előír{sok.
Alapöltésű varrógépek és módosított öltésű speci{l varrógépek
biztons{gos alkalmaz{sa.
14.3.8. Női ruh{k készítése VI.
80óra / 128 óra
Női divatkab{tok készítése egyedi- és sorozatgyártás technológiával:
- egyenes vonalú,
- karcsúsított, bő,
- egysoros, kétsoros gombol{ssal,
- különféle ujj, gallér és zseb megold{ssal, stb.).
Melegítő bélések készítésének megold{sai.
Speci{lis vasal{si technik{k.
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Minőségi előír{sok, követelmények.
Munkavédelemre és munkabiztons{gra vonatkozó előír{sok.
Alapöltésű varrógépek és módosított öltésű speci{l varrógépek
biztons{gos alkalmaz{sa.
14.3.9. Női ruh{k készítése VII.
80 óra / 128 óra
Szabadon v{lasztott modellek készítése sorozatgy{rt{stechnológi{val:
- szokny{k, ruh{k, blúzok, blézerek.
Szalagmunka szervezése (előkészítő, össze{llító, befejező műveletek).
14.3.10. Női ruh{k készítése VIII.
80 óra / 128 óra
Szabadon v{lasztott modell (vizsgaremek) készítése egyedi
gy{rt{stechnológi{val:
szokny{k, ruh{k, blúzok, blézerek, kab{tok.
Modellgyűjteményből v{lasztott modellhez szab{sminta készítése,
alapanyag kiv{laszt{sa, alapanyag hőkezelése, felfektetési rajz
készítése, alkatrészek szab{sa, összevarr{sa. [rkalkul{ció és sz{mla
készítése.
14.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)
Ruhaipari tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
14.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói
tevékenységform{k (aj{nl{s)
14.5.1. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek
(aj{nl{s)
Sorsz{m
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Alkalmazott oktat{si
módszer neve
magyar{zat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanul{s

A tanulói tevékenység
szervezeti kerete
egyéni

csoport
x
x
x

x
x
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oszt{ly

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések (SZVK 6.
pont lebont{sa,
pontosít{sa)

14.5.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k (aj{nl{s)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

alkalmazható

Inform{ció feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgoz{sa
Inform{ciók ön{lló rendszerezése
Inform{ciók feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmaz{si gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi inform{ciók körében
Gy{rtm{nyrajz, műveleti rajz
értelmezése
Szab{sminta rajz készítése m{sol{ssal
Szab{sminta rajz készítés t{rgyról
Komplex inform{ciók körében

Oszt{lykeret

Tanulói tevékenységforma

Csoportbont{s

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenci{l{si módok)
Egyéni

Sorsz{m

sor{n

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

Elemzés készítése tapasztalatokról
Utólagos szóbeli besz{moló
Csoportos munkaform{k körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgoz{s
Inform{ciók rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
ir{nyít{ssal
Gyakorlati munkavégzés körében
[rutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorl{sa
Munkamegfigyelés adott szempontok
alapj{n
Üzemeltetési tevékenységek körében
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x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

tanulói

Alkalmazandó
eszközök és
felszerelések (SZVK
6. pont lebont{sa,
pontosít{sa)

7.1.
7.2.

Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapj{n
Üzemelési hib{k szimul{l{sa és
megfigyelése

x
x

14.6.A tant{rgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja
szerinti értékeléssel.
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Összefüggő szakmai gyakorlat
I. H{romévfolyamos oktat{s közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10115-12
Textiltermékek össze{llít{sa
10118-12
Lak{stextíli{k készítése

Tant{rgyak/Témakörök
Textiltermékek készítése gyakorlat
Szab{sminta haszn{lat
Textiltermék készítése
Lak{stextíli{k készítése gyakorlat
Lak{stextíli{k készítése
Lak{stextil javítószolg{ltat{s
Női ruh{k készítése gyakorlat

10120-12
Női ruh{k készítése és értékesítése

Női ruh{k modellezése
Női ruha készítés gy{rt{stechnológi{ja
Női ruh{k készítése
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10115-12 Textiltermékek össze{llít{sa
*H{romévfolyamos oktat{s esetén a 9. évfolyamot követően
Textiltermékek készítése gyakorlat tant{rgy
Témakörök
Szab{sminta haszn{lata
A szakir{nynak megfelelő szoknya, nadr{g, ing, blúz, ruha, mellény
szab{smint{j{nak kialakít{sa az alapmint{k m{sol{s{val.
Textiltermék készítése II.
Dokument{ció és/vagy mintadarab alapj{n egyszerű kivitelezésű
textilruh{zati termék össze{llít{sa kiszabott alkatrészekből.

10118-12Lak{stextíli{k készítése
*H{romévfolyamos oktat{s esetén a 9. évfolyamot követően
Lak{stextíli{k készítése gyakorlat tant{rgy
Témakörök
Lak{stextíli{k készítése
Szobai textíli{k készítése és gyakorl{sa:
Függönyök (csipkefüggönyök, drapéri{k, térelv{lasztók),
[gytakarók (bélelt és béleletlen),
Díszp{rn{k (divatnak megfelelő modern és népművészeti).
Lak{stextil-javítószolg{ltat{s
A javít{si műveletek elvégzése

10200-12Női ruh{k készítése és értékesítése
*H{romévfolyamos oktat{s esetén a 10. évfolyamot követően
Női ruh{k készítése gyakorlat tant{rgy
Témakörök
Női ruh{k modellezése
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Szabadon v{lasztott modellek, egyedi tervezésű szoknya, nadr{g, ruha,
modellezése mért méretek alapj{n.
Női ruha-készítés gy{rt{stechnológi{ja
Szab{s kézi és gépi eszközeinek haszn{lata, munkavédelmi szab{lyok
betart{sa.
Női ruh{k készítése I.-II.-III.-IV.
Divatnak megfelelő női szoknya, női nadr{g, ruha készítése egyedi vagy
sorozatgy{rt{sban.
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II. Kétévfolyamos oktat{s közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő ny{ri gyakorlat egészére vonatkozik a meghat{rozott órasz{m,
amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az órasz{mok
részletezése nélkül, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10115-12
Textiltermékek össze{llít{sa
10118-12
Lak{stextíli{k készítése

Tant{rgyak/Témakörök
Textiltermékek készítése gyakorlat
Szab{sminta haszn{lat
Textiltermék készítése
Lak{stextíli{k készítése gyakorlat
Lak{stextíli{k készítése
Lak{stextil javítószolg{ltat{s
Női ruh{k készítése gyakorlat

10120-12
Női ruh{k készítése és értékesítése

Női ruh{k modellezése
Női ruha készítés gy{rt{stechnológi{ja
Női ruh{k készítése
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10115-12 Textiltermékek össze{llít{sa
*Kétévfolyamos oktat{s esetén a 1. évfolyamot követően
Textiltermékek készítése gyakorlat tant{rgy
Témakörök
Szab{sminta haszn{lata
A szakir{nynak megfelelő szoknya, nadr{g, ing, blúz, ruha, mellény
szab{smint{j{nak kialakít{sa az alapmint{k m{sol{s{val.
Textiltermék készítése II.
Dokument{ció és/vagy mintadarab alapj{n egyszerű kivitelezésű
textilruh{zati termék össze{llít{sa kiszabott alkatrészekből.

10118-12Lak{stextíli{k készítése
*Kétévfolyamos oktat{s esetén a 1. évfolyamot követően
Lak{stextíli{k készítése gyakorlat tant{rgy
Témakörök
Lak{stextíli{k készítése
Szobai textíli{k készítése és gyakorl{sa:
Függönyök (csipkefüggönyök, drapéri{k, térelv{lasztók),
[gytakarók (bélelt és béleletlen),
Díszp{rn{k (divatnak megfelelő modern és népművészeti).
Lak{stextil-javítószolg{ltat{s
A javít{si műveletek elvégzése.

10200-12Női ruh{k készítése és értékesítése
*Kétévfolyamos oktat{s esetén a 1. évfolyamot követően
Női ruh{k készítése gyakorlat tant{rgy
Témakörök
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Női ruh{k modellezése
Szabadon v{lasztott modellek, egyedi tervezésű szoknya, nadr{g, ruha,
modellezése mért méretek alapj{n.
Női ruha-készítés gy{rt{stechnológi{ja
Szab{s kézi és gépi eszközeinek haszn{lata, munkavédelmi szab{lyok
betart{sa.
Női ruh{k készítése III.-IV.
Divatnak megfelelő női szoknya, női nadr{g, ruha készítése egyedi vagy
sorozatgy{rt{sban.

453

