
FEGYVERMŰSZERÉSZ 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 

I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 01 0000 00 00 

 

2. A szakképesítés megnevezése: Fegyverműszerész 

 

3. Szakképesítések köre:  

3.1 Részszakképesítés Nincs  

 

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek  

 

3.3 Szakképesítés-ráépülés   

  Azonosítószám: 31 863 01 0001 33 01 

  Megnevezés: Vadászpuska műves 

 

4. Hozzárendelt FEOR szám: 7442 

 

5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése 
Szakképzési évfolyamok 

száma 
Óraszám 

Fegyverműszerész 2 2000 

Vadászpuska műves - 400 

 

II. 

EGYÉB ADATOK 

 

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fegyverműszerész 

 

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a 

gépészet 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: 40 % 

3. Gyakorlat aránya: 60 % 

 

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 



Időtartama (évben vagy félévben): - 

 

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 

Ha szervezhető, mikor: - 

 

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Vadászpuska műves 

 

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

 

Szakmai előképzettség: 31 863 01 0000 00 00 Fegyverműszerész  

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Elérhető kreditek mennyisége: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

2. Elmélet aránya: 40 % 

3. Gyakorlat aránya: 60 % 

 

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 

III. 

MUNKATERÜLET 

 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 

 

A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 

7442 Finommechanikai műszerész 

 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 

 

Előkészíti a dokumentációt 

Biztosítja a karbantartáshoz, javításhoz és alkatrész után gyártásához szükséges anyagokat 

Előkészíti a munkakörnyezetet 

Megtervezi, megszervezi a munkavégzését 

Kézi és gépi anyagmegmunkálást végez 

Alkatrész- és termék ellenőrzést végez 

Munkavédelmi-, környezetvédelmi- és tűzvédelmi feladatokat lát el 

Elvégzi az adminisztrációt 

Elvégzi a fegyverek állapotfelmérését 

Elvégzi a fegyverek és a munkaeszközök karbantartását 

Elvégzi a fegyver és tartozékainak javítását 

Hatástalanítja a forgalomból kivont fegyvert 

Távcsőszereléket készít 

Fegyverlámpát szerel 

Szíjkengyelt felszerel 

Tusatalpat szerel, illeszt 

Új fegyverágyazást készít kézi és gépi munkával 

 

 

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

 



A szakképesítéssel rokon szakképesítések 

azonosító száma megnevezése 

52 725 03 0000 00 00 Optikai műszerész 

31 521 07 1000 00 00 Finommechanikai műszerész 

31 521 06 0000 00 00 Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító 

31 521 15 0000 00 00 Késes, köszörűs, kulcsmásoló 

 

IV. 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

A szakmai követelménymodulok felsorolása: 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, 

valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó  

előírásokat 

A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki 

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat 

Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában 

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 

Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt 

 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok 

B A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei 

B A munkahely biztonságos kialakításának követelményei 

A A gépek,berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai 

B Villamos berendezések biztonságtechnikája 

A Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

A Egyéni és kollektív védelmi módok 

A Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése 

A Elsősegélynyújtási ismeretek 

C Munkavégzés szabályai 

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 

3 Információforrások kezelése 

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése 

5 Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata 

4 Elsősegélynyújtás 

 

Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 

Határozottság 

Felelősségtudat 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 

Irányítási készség 

 

Módszerkompetenciák: 

Figyelem-összpontosítás 

Körültekintés, elővigyázatosság 



 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0111-11 Általános gépészeti technológiai feladatok  (alapozó) 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat 

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos 

gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas, értelmez 

Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott 

elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket 

Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján 

Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat 

Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak megfelelőt 

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget 

Gépipari alapméréseket végez 

Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel 

Általános roncsolásos és roncsolás mentes anyagvizsgálatokat végez 

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal  

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal 

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel  

Darabol kézi és gépi műveletekkel  

Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal  

Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem oldható kötéseket készít 

Korrózióelleni védőbevonatot készít 

Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában 

Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Géprajzi alapfogalmak 

C Síkmértani szerkesztések 

D Ábrázolási módok 

A Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 

B Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű alkatrészekről 

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 

A Szabványok használata 

A Gyártási utasítások értelmezése 

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata 

C Mérési utasítások értelmezése 

B Mértékegységek ismerete 

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai 

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai 

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 

C Ipari anyagok egyéb jellemzői 

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik 

C Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik 

C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik 

C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 

C Szabványos ipari vasötvözetek 

C Szabványos könnyűfém ötvözetek 

C Szabványos színesfém ötvözetek 

B Műszaki mérés eszközeinek ismerete 

B Hosszméretek mérése és ellenőrzése 

B Szögek mérése és ellenőrzése 

B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése 



C Anyagvizsgálatok 

B Előrajzolás 

C Reszelés, fűrészelés, köszörülés 

C Élkiképzés 

B Képlékenyalakítás 

B Hajlítás 

B Nyújtás 

B Egyengetés 

B Kézi és gépi forgácsolás 

B Gépi forgácsolás szerszámai 

B Gépi forgácsoló alapeljárások gépei 

C Forgácsolási alapfogalmak 

B Esztergálás 

B Fúrás, furatmegmunkálás 

C Marás 

C Köszörülés 

B Minőségbiztosítási alapismeretek 

A Érintésvédelmi alapismeretek 

A Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági ismeretei 

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 

A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai 

A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai 

B Hegesztési alapismeretek 

B Hegesztő berendezések és eszközök 

B Gázhegesztés és lángvágás 

B Ívhegesztés 

C Korrózióvédelem alapeljárásai és eszközei 

 

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 

3 Köznyelvi beszédkészség 

3 Információforrások kezelése 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 

2 Gépészeti alkatrészrajz készítése 

3 Szabadkézi vázlatkészítés 

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 

3 Műszaki táblázatok kezelése 

4 Gépipari mérőeszközök használata 

5 Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata 

4 Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek használata 

4 Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek használata 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 

3 Egyéb mérőeszközök használata 

 

Személyes kompetenciák: 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 

Határozottság 

 

Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Lényegfelismerés (lényeglátás) 

Körültekintés, elővigyázatosság 

 



 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0318-06 Finommechanikai kötések 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel 

Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 

Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket 

Készít, bont, javít, cserél finommechanikai oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket 

Készít, bont, javít, cserél nemoldható finommechanikai kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 

Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 

 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D Ábrázolási módok 

B Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások 

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 

C Oldható kötések 

C Nemoldható kötések 

A Gázhegesztés biztonsága 

A Ívhegesztés biztonsága 

A Egyéb hegesztőeljárások biztonságtechnikája 

A Gázhegesztés környezetkárosító hatása 

A Ívhegesztés környezetkárosító hatása 

A Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai 

B Korrózióvédelem 

A Szabványok használata 

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 

3 Információforrások kezelése 

1 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 

3 Hegesztési varratjelképek értelmezése 

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 

5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 

 

Személyes kompetenciák: 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Irányítási készség 

Térlátás 

Stabil kéztartás 

Szabálykövetés 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Irányítási készség 

 

Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Áttekintő képesség 

Figyelem-összpontosítás 

Rendszerező képesség 

Lényegfelismerés (lényeglátás) 

Körültekintés, elővigyázatosság 



Tervezési képesség 

Absztrakt gondolkodás 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

3670-11 Lőfegyverek javításának alapjai 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

Felhasználja a lőfegyverek fejlődéstörténetét 

Meghatározza a lőfegyverek korjellemzőit 

Meghatározza a lőfegyverek rendszertani sajátosságait 

Elhelyezi a lőfegyvert a fegyverek rendszerében 

Felismeri a lőfegyverek alkatrészeit 

Vizsgálja a lőfegyverek felépítését, a részek feladatát, kapcsolódását, működését 

Megállapítja a részek, részegységek, fődarabok kialakításának, működésének hibáit 

Meghatározza a lőfegyverek típussajátosságait 

Felismeri a lőszerfajtákat 

Megállapítja a lőszerek kialakítás- és működésbeli típussajátosságait 

Kiválasztja a fegyverhez alkalmazható lőszert 

Alkalmazza a ballisztikai ismereteit 

Alkalmazza az optikai alapismereteit 

Felismeri a lőfegyverek tartozékait 

Meghatározza a lőfegyverek tartozékainak karbantartási és javítási feladatait 

Betartja és betartatja a fegyverjavítás jogszabályi előírásait 

Vezeti a fegyverjavítás dokumentumait 

 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D Technikatörténet 

C Lőfegyverek fejlődéstana 

C Lőfegyverek rendszertana, szerkezettana 

A Lőfegyverek felépítése, működése, típussajátosságai, fegyveranyagismeret 

B Lőszerismeret 

C Ballisztikai ismeretek 

C Fénytani alapismeretek 

B Optikai alapismeretek 

A Távcsövek kialakítása, felépítése 

A Lőfegyverek tartozékai 

C Jogszabályismeret (fegyvertárolás és fegyverjavítás területe) 

B A fegyverjavítás dokumentumai 

C Lőterek dokumentumai 

A A fegyverjavítás biztonságtana 

A A fegyverjavítás környezetvédelme 

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 

3 Olvasott szakmai szöveg megértése 

3 Szakmai szöveg hallás utáni megértése, alkalmazása 

4 Információforrások kezelése 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 

3 Műszaki paraméterek és jellemzők értelmezése 

3 Műszaki táblázatok, diagramok kezelése 

3 Fénytani ismeretek alkalmazása 

3 Optikai elemekből távcső felépítése 

5 Fegyveranyagismeret alkalmazása 

4 Műszaki és javítási dokumentumok alkalmazása 

3 A munkaterületet érintő jogszabályok alkalmazása 

4 Dokumentumok kitöltése 



4 Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások alkalmazása 

 

Személyes kompetenciák: 

Önállóság 

Döntésképesség 

Pontosság 

 

Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Közérthetőség 

 

Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Logikus gondolkodás 

Lényegfelismerés (lényeglátás ) 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

3671-11 Lőfegyverek javítása 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

Átveszi/leadja a fegyvereket a raktárból/raktárba, ügyféltől/ügyfélnek 

Ellenőrzi a fegyverek töltetlenségét, működését, a használó által jelzett hibát 

Ellenőrzi az átvett/ kiadott fegyverek típusát, gyártási számát 

Előkészíti a munkaterületét a munkavégzéshez 

Megtervezi az ellenőrzés, a szét- és összeszerelés, valamint a javítás folyamatát 

Előkészíti az aktuális feladathoz szükséges szerszámokat, eszközöket, segédeszközöket és 

készülékeket 

A technológiai utasítás szerint szét- és összeszereli a fegyvert és annak tartozékait 

A technológiai utasítás szerint karbantartja a fegyvert és annak tartozékait 

A technológiai utasítás szerint javítja a fegyvert és annak tartozékait 

A technológiai utasítás szerint hatástalanítja a fegyvert 

Ellenőrzést, minősítést végez 

Kézi és gépi fémmegmunkálást végez 

Egyeztet a kapcsolódó munkafolyamatot végzőkkel 

Megtervezi a hatástalanítás munkafolyamatát 

Elvégzi a munkafeladatokhoz tartozó adminisztrációs tevékenységet 

Munkája során betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat 

 

Tulajdonságprofil: 

Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése 

C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése 

A Gyártási utasítások értelmezése 

B Gépkönyv, kezelési-, szerelési-, karbantartási utasítás, szabványok, táblázatok használata 

B Mértékegységek használata 

C Ipari anyagok fizikai tulajdonságai, alkalmazhatósága 

B Segédanyagok, kenőanyagok 

B Korrózió és korrózió elleni védelem (fémes és nem fémes anyagok felületvédelme) 

B Mérési eredmények értékelése 

C Kézi forgácsolás 

B Gépi forgácsolás 

B Forgácsolási eljárás megválasztása, alkalmazása 

D A képlékenyalakítás alkalmazása 

C Dokumentumok fajtái, felépítése, kitöltése 

B Fegyvereken alkalmazott jelek, jelzések ismerete és alkalmazása 

C Kötések megválasztása, eszközei, létesítése és oldása 

C Szerszámok, kisgépek, segédberendezések, mérőeszközök alkalmazása 

B Szét- és összeszerelés, karbantartás, hibafelvételezés, javítás végrehajtása 



C A hatástalanítás technológiája, eszközei, végrehajtása, ellenőrzése 

B Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 

3 Köznyelvi beszédkészség 

3 Szakmai szöveg alkalmazása 

3 Információforrások kezelése 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 

2 Gépészeti alkatrészrajz készítés 

3 Szabadkézi vázlatkészítés 

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 

3 Műszaki táblázatok kezelése 

5 Mérő és ellenőrző eszközök alkalmazása 

5 Szerszámok, gépek használata 

4 Hibafelvételezés szemrevételezéssel 

4 Hibafelvételezés mérő- és ellenőrzőeszközökkel 

4 Minősítés 

4 Az elvégzett munka dokumentálása 

4 Javítási útmutató alkalmazása 

4 Kötések bontása és létesítése 

4 Szerszám- és munkadarab-befogó készülékek 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 

 

Személyes kompetenciák: 

Önállóság 

Felelősségtudat 

Kézügyesség 

Pontosság 

Türelem 

Stabil kéztartás 

 

Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Közérthetőség 

 

Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Logikus gondolkodás 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 

Kontroll (ellenőrzőképesség) 

A környezet tisztántartása 

Körültekintés, elővigyázatosság 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0335-06 Vadászpuska műves feladatok 

A szakmai követelménymodul tartalma: 

Feladatprofil: 

Megtervezi a szereléket 

Legyártja a megtervezett alkatrészt 

Elvégzi az alkatrész hőkezelését és felületkezelését 

Elvégzi a fegyveren a kellő átalakításokat 

Beépíti az alkatrészt 

Ellenőrzi a beépített alkatrészt 

Felszereli a távcsövet 



Beállítja az optikát a fegyveren 

Hidegbelövéssel ellenőriz 

Lőtéren éles belövést végez 

Megtervezi az alkatrészt 

Legyártja a megtervezett alkatrészt 

Elvégzi az alkatrész hőkezelését és felületkezelését 

Elvégzi a fegyveren a kellő átalakításokat 

Beépíti az alkatrészt 

Ellenőrzi a beépített alkatrészt 

Felszereli a lámpát 

Ellenőrzi a működést 

Megtervezi az alkatrészt 

Legyártja a megtervezett alkatrészt 

Elvégzi az alkatrész hőkezelését és felületkezelését 

Beépíti az alkatrészt 

Ellenőrzi a beépített alkatrészt 

Megtisztítja a felületet (mechanikai, kémiai) 

Kezeli a felületet (zsírtalanítás, melegbarnítás) 

Pozícionálja és rögzíti az alkatrészeket 

Elvégzi a forrasztást 

Elvégzi a forrasztási utómunkákat 

Elvégzi az összeszerelést 

Lebontja az ágyazásokat 

Fafelületet előkészít, felületkezel 

Kijavítja a kisebb hibákat 

Méretmeghatározást végez 

Kiválasztja, előkészíti a faanyagot 

Kialakítja a bázisfelületet 

Kialakítja forgácsolással a végleges alakot 

Felületkezeléseket végez 

Az ágyazást készre illeszti, felszereli 

 

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 értelmezése 

A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutató használata 

A Lőtérszabályok, szabályzatok ismerete 

C Mérési utasítás 

B Mértékegységek 

B Típusismeret 

C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai 

C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai 

C Ipari anyagok villamos tulajdonságai 

C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai 

C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai 

C Ipari anyagok egyéb jellemzői 

C Ipari vasötvözetek és tulajdonságai 

C Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságai 

C Színesfém ötvözetek és tulajdonságai 

C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira 

C Szabványos ipari vasötvözetek 

C Szabványos könnyűfém ötvözetek 

C Szabványos színesfém ötvözetek 



B Faanyagok jellemzői, kiválasztásuk 

B Segédanyagok, kenőanyagok 

D Fémek rácsszerkezete 

D A kristályosodás folyamata 

B Fémek tulajdonságai 

C Ötvözetek 

B Fémek alkalmazhatósága 

B Korrózió és korrózióvédelem 

C Szilárdságnövelő hőkezelések 

C Szívósságnövelő hőkezelések 

C Keménységnövelő hőkezelések 

C Hőkezelési technológia megválasztása 

C A hőkezelés eszközei 

B A hőkezelés gyakorlata 

B Műszaki mérés eszközismeret 

B Fémek alkalmazhatósága 

B Korrózió és korrózióvédelem 

C Roncsolásmentes vizsgálatok 

C Roncsolásos vizsgálatok 

C Vizsgálatok technológiája 

C Vizsgálatok gyakorlata 

B Gépipari hosszmérések 

D A forgács keletkezése 

C Forgácsolószerszámok 

C Kézi forgácsolás 

B Gépi forgácsolás 

B Forgácsolási eljárás megválasztása 

B Faanyagok megmunkálása 

D A hegesztés alapjai 

C Ívhegesztés 

C Gázhegesztés 

B Hegesztési technológia megválasztása 

C Forrasztás 

D A képlékeny alakítás elve 

C A képlékeny alakítás technológiája 

D A képlékeny alakítás eszközei 

B Faanyagok díszítése 

B Faanyagok felületkezelése 

C Dokumentumok fajtái 

C Dokumentumok felépítése 

C Dokumentumok tartalma 

C A dokumentumok kiadója, érvényessége, hitelessége 

C Típusazonosító jelzések 

B Gyártási azonosítók 

B Egyéb jelek, jelzések 

B Jelek, jelzések nemzetközi beazonosítása 

B Kísérőokmányok 

C Az elvégzett munka dokumentálása 

C Kötések 

C Szerszámok, kisgépek 

D Alkatrészek tisztítása 

D Kenés, felületkezelés 

B Környezetvédelmi szabályok 

D Alkatrészek tisztítása 

A Hegesztés biztonsági előírásai 

B Korrózióvédelem 

A Szabványok használata 

A Érintésvédelmi alapismeretek 

A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei 

A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 



 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 

3 Köznyelvi beszédkészség 

3 Információforrások kezelése 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 

2 Gépészeti alkatrészrajz készítés 

4 Szabadkézi vázlatkészítés 

2 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 

3 Műszaki táblázatok kezelése 

3 Komplex jelzésrendszerek 

4 Tér-érzékelés 

5 Hosszmérő és ellenőrző eszközök 

4 Gépi forgácsoló szerszámok és gépek használata 

4 Kézi fa- és fémforgácsoló szerszámok használata 

5 Szerelési szerszámok használata 

4 Az elvégzett munka dokumentálása 

4 Kötések bontása és létesítése 

4 Szerszámok, kisgépek alkalmazása 

4 Szerszám és munkadarab befogó készülékek 

3 Mérőműszerek használata 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 

4 Bemérés, bemérési dokumentáció készítése 

 

Személyes kompetenciák: 

Önállóság 

Felelősségtudat 

Kézügyesség 

Precizitás 

Türelem 

Stabil kéztartás 

Térlátás 

 

Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 

Fogalmazó készség 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Interperszonális rugalmasság 

Közérthetőség 

Kommunikációs rugalmasság 

 

Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Logikus gondolkodás 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 

Kontroll (ellenőrzőképesség) 

A környezet tisztántartása 

Figyelem összpontosítás 

Körültekintés, elővigyázatosság 

Módszeres munkavégzés 

 

 



A 31 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

0111-11 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) 

0318-06 Finommechanikai kötések 

3670-11 Lőfegyverek javításának alapjai 

3671-11 Lőfegyverek javítása 

 

A 31 863 01 0001 33 01 azonosító számú, Vadászpuska műves megnevezésű ráépülés szakmai 

követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 

0335-06 Vadászpuska műves 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: 

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-  és környezetvédelmi feladatok 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 10 perc 

 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 

2. feladat 50% 

 

2. vizsgarész 

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0111-11 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (alapozó) 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Összetett alkatrész készítése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 180 perc 

 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 

 



3. vizsgarész 

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0318-06 Finommechanikai kötések 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Oldható és nemoldható kötések készítése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 180 perc 

 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 

2. feladat 30% 

 

4. vizsgarész 

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

3670-11 Lőfegyverek javításának alapjai 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Lőfegyverek rendszertana, szerkezettana. A fegyverjavítás jogszabályai és dokumentumai. 

Ballisztikai és optikai ismeretek. Lőszer anyagismeret. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 

Időtartama: 120 perc 

 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Lőfegyverek felépítése, működése, típussajátosságai és tartozékai. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 

2. feladat 60% 

 

5. vizsgarész 

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

3671-11 Lőfegyverek javítása 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Lőfegyverek karbantartása, hibafelvételezése, alkatrészcserés javítása, javítás utáni ellenőrzése, a 

javítás dokumentálása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 180 perc 

 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 

 

6. vizsgarész 

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

0335-06 Vadászpuska műves feladatok 

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alkatrész tervezése, szabadkézi vázlatkészítés, munkatervezés 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 

Időtartama: 120 perc 



 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Alkatrészgyártás 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 300 perc 

 

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Optikabeállítás 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 

Időtartama: 60 perc 

 

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Vadászpuska műves tevékenységek és technológiai ismeretek 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

 

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 

2. feladat 40% 

3. feladat 20% 

4. feladat 20% 

 

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 

 

A 31 863 01 0000 00 00 azonosító számú, Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítéshez rendelt 

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 

2. vizsgarész: 10 

3. vizsgarész: 20 

4. vizsgarész: 20 

5. vizsgarész: 30 

 

A 31 863 01 0001 33 01 azonosító számú, Vadászpuska műves megnevezésű ráépüléshez rendelt vizsgarész és 

ennek súlya a vizsga egészében 

6. vizsgarész: 100 

 

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 

F
eg
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v
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sz
 

V
a

d
á

sz
p

u
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ű
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Mérőműszerek X X 

Idomszerek X X 



Kézi fémforgácsoló-szerszámok X X 

Gépi fémforgácsoló-berendezések X X 

Kézi szerszámok X X 

Kisgépek X X 

Forrasztó eszközök X X 

Hegesztő (ív-, láng) berendezés X  

Meleg-barnító berendezés X X 

Hatástalanított fegyverek X X 

Fegyver makettek X X 

Fegyver fődarabok és alkatrészek X X 

Éles marok-, golyós- és sörétes fegyver X X 

Kézi famegmunkáló-szerszámok X X 

Famegmunkáló gépek  X 

Számítógép X X 

Munkavédelmi eszközök X X 

 

VII. EGYEBEK 

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra. 


