
 
JÁRMŰIPARI FÉMALKATRÉSZ-GYÁRTÓ 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 28 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Járműipari fémalkatrész-gyártó 
 
3. Szakképesítések köre: 

3.1 Részszakképesítés Nincs   
 

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek   
 

3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7415 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Járműipari fémalkatrész-gyártó 2 2000 
 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Járműipari fémalkatrész-gyártó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 
mellékletében a gépész szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában. E kompetenciák 
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam 
keretében is. 
Vagy 

 
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség  
 

Szakmai előképzettség: - 
 

Előírt gyakorlat: - 
 

Elérhető kreditek mennyisége: - 
 



Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 
2. Elmélet aránya: 30% 
3. Gyakorlat aránya: 70% 

 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 

Időtartama (évben vagy félévben): -
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 

Ha szervezhető, mikor:  
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 
III. 

MUNKATERÜLET 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
7415 Öntödei foglalkozású 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 
Alkatrészgyártást előkészít 
Járműipari fémalkatrészeket gyárt 
Mérő- és gyártóeszközöket kezel 
Öntött alkatrészgyártást előkészít 
Öntött alkatrészeket gyárt 
Öntőformát gyárt 
Öntödei berendezéseket kezel 
Hőkezelt-alkatrészgyártást előkészít 
Hőkezelt-alkatrészeket gyárt 
Hőkezelő berendezéseket kezel 
Szakmai ellenőrzést végez 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

31 521 02 0000 00 00 CNC forgácsoló 
54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 
31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos 
31 521 12 0000 00 00 Hőkezelő 
31 521 23 0000 00 00 Öntő 



33 521 08 0000 00 00 Szerszámkészítő 
 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és 
minőségbiztosítási feladatok  

A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  

Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat 
Betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat 
Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat 
Rendet tart a munkahelyi környezetében 
Tisztán tartja a munkahelyi környezetét 
Betartja és betartatja a sugárzásvédelmi előírásokat 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Részt vesz a munkabiztonsági javaslatok kidolgozásában 
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt 
Havaria esetén (baleset, tűz, környezetvédelmi veszély stb.) értesíti a megfelelő 
szerveket (mentők, tűzoltóság, környezetvédelem, katasztrófavédelem) és az 
érvényesutasítások/rendelkezések szerint jár el 
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat 
Betartja és betartatja a szelektív hulladékgyűjtés szabályait 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Környezetvédelem 
A Tűzvédelem 
A Munkabiztonság 
A Tűzoltó berendezések, eszközök 
A Tűzkár bejelentése 
A Elsősegélynyújtás 
C Munkavégzés szabályai 
C Minőségbiztosítási alapismeretek 
C Minőségbiztosítási Kézikönyv 
A Havaria esetére érvényes utasítások/rendelkezések 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
3 Információforrások kezelése 



3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Elsősegélynyújtás 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Szabálykövető magatartás 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerező képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó 
dokumentumokat (műhely-, részösszeállítási, összeállítási, egyszerűbb hidraulikus 
és pneumatikus, villamos kapcsolási rajz, darabjegyzék, műszaki leírás, gépkönyv 
stb.) 
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre 
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, 
gyártmánykatalógusok) 
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára 
vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások, műveletterv, műveleti utasítás, 
műszaki leírás, gépkönyv stb.) 
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi 
védőfelszereléseket 
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít 
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.) 
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 



Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés, 
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés) 
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, 
felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.) 
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal (esztergálás, fúrás, 
marás, gyalulás, vésés, köszörülés) 
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve 
szerelési tervet készít 
Közreműködik minőségbiztosítási feladatok megvalósításában  

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Géprajzi alapfogalmak 
C Síkmértani szerkesztések 
D Ábrázolási módok 
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 
A Szabványok használata 
A Gyártási utasítások (műveleti, szerelési terv) értelmezése 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatás használata 
C Mérési utasítás 
B Mértékegységek 
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 
C Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyűfémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
B Műszaki mérés eszközeinek ismerete 
B Hosszméretek mérése és ellenőrzése 
B Szögek mérése és ellenőrzése 
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése 
B Előrajzolás 
C Reszelés, fűrészelés, köszörülés 
B Kézi és kisgépes forgácsolás 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
B Gépi forgácsolás szerszámai 
A Gépi forgácsoló alapeljárások gépei 
A Esztergálás 
A Fúrás, furatmegmunkálás 
B Marás 
B Gyalulás, vésés 
B Köszörülés 
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 
B Szabványhasználati ismeretek 
B Minőségbiztosítási alapismeretek 



 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Információforrások kezelése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 
3 Szabadkézi vázlatkészítés 
2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Műszaki táblázatok kezelése 
5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 
4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek kezelése 
5 Egyszerű alkatrészek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési terv készítése 
5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Gépipari mérőeszközök használata 
3 Egyéb mérőeszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Térlátás 
Szabálykövetés 
Testi erő 
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Áttekintő képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerező képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 
Absztrakt gondolkodás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez 
Ellenőriz felületi érdességet 



Mér idomszerrel 
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, 

jellemző felhasználási területeik 
C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai 

tulajdonságai 
B Szabványos ipari vasötvözetek 
C Szabványos könnyűfémötvözetek 
C Szabványos színesfémötvözetek 
C Anyagvizsgálatok 
B Műszaki mérés eszközeinek ismerete 
A Mechanikai hosszmérések 
C Mérés optikai mérőeszközökkel 
A Mérés idomszerekkel 
C Felületi érdesség mérése 
A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése 
C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb. 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 Műszaki táblázatok kezelése 
3 Roncsolásos anyagvizsgálatok 
3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 
3 Technológiai vizsgálatok 
5 Gépipari mérőeszközök használata 
4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés 
4 Mérési jegyzőkönyv készítése 

 
 
Személyes kompetenciák: 

Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Tapintás 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Felelősségtudat 
Pontosság 
Önállóság 
Precizitás 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 



Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6120-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 
Alapanyagot előkészít 
Segédanyagot előkészít 
Kiválasztja a megfelelő hőkezelési eljárást 
Meghatározza a munkadarab felmelegítésének és hőntartásának időtartamát 
Kiválasztja a hűtőközeg fajtáját és a lehűtés módját 
Gondoskodik a gépen előírt paraméterek beállításáról 
A munkájához szükséges kisgépeket használja 
Anyagvizsgáló berendezést kezel 
Mérleget kezel 
Anyagvizsgálatot végez 
Figyeli a berendezések műszaki állapotát 
Biztonsági ellenőrzéseket végez 
Rögzíti és jelzi a műszak alatt történt rendellenességeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A A metallurgiai folyamatok kémiai, fémtani alapja 
B Acélok hőntartásakor lejátszódó folyamatok 
B Fémek hevítésekor lejátszódó folyamatok 
B Fémek hűtésekor lejátszódó folyamatok 
A Hőkezelési eljárások 
C Felületkezelés 
B Gyártási dokumentáció  
C Műszaki rajzok alaki és formai ismerete 
B Hőkezelések rajzi jelölése 
B Öntészeti rajzjelölések 
B Anyagjelölés (Melegüzemi) 
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 
B Elektronikus okmányolás 
B Anyagelőkészítés 
B Anyagbiztosítás, anyagmozgatás 
B Kohászati alapanyagok, segédanyagok 
B Kohászati előkészítő műveletek 
B Segédberendezések  
A Hőmérsékletmérés 
A Próbavétel 
A Anyagvizsgálat (Anyagszerkezettani) 



A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 
A Gépi berendezéssel kapcsolatos munkavédelem és biztonságtechnika 
B Gépbeállítás, gépápolás (tisztítás, olajozás, kenés stb.) 
A Tűzvédelem 
A Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyűjtés 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintű számítógép használat 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Információforrások kezelése 
3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
2 Pneumatikus kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
2 Hidraulikus kapcsolási ábrák olvasása, értelmezése 
3 Műszaki táblázatok kezelése 
3 Elemi számolási készség 
5 Mérőeszközök, mérőműszerek használata 
5 Gép kezelőszerveinek kezelése 
4 Anyagvizsgáló berendezések kezelése 
5 Súly (tömeg) mérés 
5 Hőmérsékletmérés 
5 Műbizonylatolás 
5 Hulladékkezelés 
5 Munkabiztonsági eszközök felszerelések használata 
 

Személyes kompetenciák: 
Állóképesség 
Kézügyesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Döntésképesség 
Precizitás 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Közérthetőség 
Határozottság  
Visszacsatolási készség  

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 

 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6121-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 



Fémet homokformába önt: 
Beformázza az öntőmintát 
Formázógépet kezel 
Kézi szerszámokat kezel 
Mintafeleket formából eltávolít 
Összeállítja a formát 
A formát leönti 

Fémet héjformába önt: 
Készre süti a héjformát 
Formát összeállít 
A formát leönti 

Kokillaöntést végez: 
Előkészíti a kokillát (tisztítja, előmelegíti, mázzal bevonja) 
Fémet kokillába önt 
Öntvényt ellenőriz 

Nyomásos öntést végez: 
Szerszámot előkészít (tisztít, ellenőriz, előmelegít) 
Öntőgépet kezel 
Öntvényt ellenőriz 

Magkészítést végez: 
Szerszámot előkészít 
Maglövő gépet kezel 
Magot készít (vízüveges, furángyantás) 

Befejező műveleteket végez: 
Ellenőriz, dokumentál 
Gyártmánykísérő lapokat kezel 

Hőkezelést végez: 
Felhevíti a munkadarabot az adott eljárás figyelembe vételével 
Hőntartja a felhevített munkadarabot  
Normalizálás során lehűti a munkadarabot nyugvó levegőn 
Lágyítás során lehűti a munkadarabot a kemencével együtt 
Edzés és nemesítés során lehűti a munkadarabot  
Kérgesítés során lehűti a munkadarabot a hőálló dobozzal együtt 
Kéregedzés során lehűti a munkadarabot vízben vagy olajban 
Felületi edzés során lehűti a munkadarabot folyamatos vízsugárral 
Edzés során feszültség mentesíti a munkadarabot  
Nemesítés során megereszti a munkadarabot  
Kéregedzés során feszültség mentesíti a munkadarabot  
Felületi edzés során feszültség mentesíti a munkadarabot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Fémöntészet  
B Fémek öntészeti tulajdonságai 
B Vasöntészet sajátosságai 
B Acélöntészet sajátosságai 
B Alumíniumöntészet sajátossága 
B Fémöntés berendezései és technológiája 
A Nyomásos öntőgép felépítése 



A A kokillaöntészet jellemzői 
A Öntvényanyagok, olvasztási, öntési jellegzetességek 
C A formázástechnológia alapjai 
A A formázás alap és segédanyagai 
A A formázás szerszámai 
A A formázás mérőeszközei 
A Forma és magkészítési módok 
A Magkészítés berendezései 
B Kemencekezelői alapismeretek 
C Kemence vezérlő berendezések 
E Kemence karbantartás 
A Hőmérsékletmérési módok, eszközök 
C Hűtőanyagok 
B Szabványok és egyéb segédletek 
B Öntvények ábrázolása, öntvényrajz értelmezése 
A Gyártásközi ellenőrzés, termékkísérő dokumentum 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Öntészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Kéziszerszámok használata 
5 Homokformázás 
5 Héjforma készítés 
5 Magkészítés 
5 Formázógép kezelése 
5 Maglövő gép kezelése 
5 Hőmérséklet mérése 
5 Nyomásos öntőgép kezelése 
5 Mérőeszközök használata 
5 Gyártásközi ellenőrzés 
5 Munkabiztonsági eszközök használata 
5 Környezetvédelem 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Felelősségtudat 
Önállóság 
Kézügyesség 
Tapintás 
 

Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Kapcsolatfenntartó készség 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 



Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
A környezet tisztántartása 
 

A 31 521 28 0000 00 00 azonosító számú, Járműipari fémalkatrész-gyártó megnevezésű 
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és 

minőségbiztosítási feladatok 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
6120-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok 
6121-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok 

 
 

V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró 
vizsga eredményes letételével 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0141-06 Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és 

minőségbiztosítási feladatok 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 
Elsősegélynyújtás, újraélesztés 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Minőségbiztosítási alapismeretek 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 75% 



2. feladat 25% 
 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0227-06 Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alkatrész készítése kézi és gépi forgácsolással, az ehhez kapcsolódó technológiai 
dokumentáció készítése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
0225-06 Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Anyagvizsgálati mérések 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Összetett méret-, alak-, helyzetellenőrzés 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc  
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6120-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok 
 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  
Járműipari fémalkatrész-gyártáshoz szükséges alapanyag, segédanyag ellenőrzése, 
anyagvizsgálat, a végzett munka dokumentálása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Alapanyagok, segédanyagok, anyagvizsgálati eljárások, öntési-, hőkezelési eljárások 
műszaki rajz értelmezése 



A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli  

Időtartama:  60 perc  
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 
2. feladat 40% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6121-11 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok 

 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Járműipari fémalkatrész-gyártó feladat végrehajtása (technológiai dokumentáció 
alapján kokillaöntés előkészítése, vagy öntőforma készítése, vagy magkészítés) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott darab hőkezelésének előkészítése és végzése a megadott technológia 
alapján 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Járműipari fémalkatrész-gyártás 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 35% 
3. feladat 25% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 521 28 0000 00 00 azonosító számú, Járműipari fémalkatrész-gyártó megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 30 
5. vizsgarész: 40 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 



5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 
 

VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

Já
rm
űi

pa
ri 

 
fé

m
al

ka
tré

sz
-g

yá
rtó

 

Elsősegélynyújtás eszközei X 
Környezetvédelmi eszközök, berendezések X 
Kéziszerszámok X 
Mérőeszközök X 
Mérőberendezések X 
Anyagvizsgáló berendezések X 
Hőmérsékletmérők X 
Kisgépek X 
Munkapadok X 
Szerszámgépek X 
Gépi szerszámok X 
Egyéni védőeszközök X 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
Mérlegek X 
Öntödei mérőeszközök X 
Öntőhomok kezelő eszközök X 
Öntőforma készítő eszközök X 
Formázószekrények X 
Rázóasztal X 
Elektromos hevítőkemencék X 
Hőkezelő alapeszközök X 
Számítógépek és hardver eszközök X 
 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra 
 


