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# A témák órákra bontása Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

1-2. 
Bevezetés, általános tudnivalók Az előzetes ismeretek felele-

venítése. 

Rendszerező képesség 

fejlesztése. 

Az előző tanévben elsa-

játított ismeretek. 

 

3. 

Technológiai dokumentációk fo-

galma, tartalma. 

A műszaki ábrázolás megis-

merése. 
Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés 

Képértelmezés 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

4. 

Gépészeti technológiai dokumentá-

ciók formái, tartalmi követelmé-

nyei. 

Ismerje meg a gépészeti tech-

nológiai dokumentációk for-

máit. 

Ismeretek, szabványok 

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés.  

Pontosság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

5. 

Alkatrészrajzok, műhelyrajzok, 

összeállítási és részletrajzok. 

Ismerje meg az alkatrészraj-

zok, műhelyrajzok készítésé-

nek műveleteit. 

Ismeretek, szabványok 

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés.  

Pontosság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

6. 

Szabványírás alkalmazása, a mére-

tezés elemei, szabványos méretará-

nyok. 

Ismerje meg alapvető mére-

teket, szabályokat, szabvá-

nyos méretarányokat 

Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés.  

Pontosság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

7. 

Síkmértani szerkesztések, térele-

mek kölcsönös hatása. 

Ismerje meg szakaszokat, me-

rőlegességet és párhuzamo-

sokat, síkidomok és szerkesz-

tésüket. 

Felismerés Egyszerű sík-

idomot önállóan elkészít, 

pontosság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

8. 

Vetületi ábrázolás szabályai, alkal-

mazása. 

Ismerje meg síklapú és a for-

gástestek fajtáinak bemutatá-

sa, alkalmazása. 

Felismerés. Egyszerű 

síkidomot önállóan elké-

szít, Pontosság. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

9. 

Vetületi ábráról axonometria készí-

tése. (Frontális) 

Ismerje meg a vetületi és 

axonometrikus ábrázolásokat 

összekapcsolásokat, együttes 

Rajz készítése, értelme-

zése.  

Rajzkészségek fejleszté-

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  
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ábrázolásukat. se. Térlátás. Műszaki alapismeretek 

 

10- 11. 

Vetületi ábráról axonometria készí-

tése dimetrikus, izometrikus ábrá-

zolás 

Vetületi és axonometrikus 

ábrázolás összekapcsolása, 

együttes ábrázolása. 

Rajz készítése, értelme-

zése. Rajzkészségek fej-

lesztése. Térlátás. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

12. 

Áthatások alkatrészrajzokon Vetületi és axonometrikus 

ábrázolás összekapcsolása, 

együttes ábrázolása. 

Rajz készítése, értelme-

zése. Rajzkészségek fej-

lesztése. Térlátás. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

13-14. 

Metszetábrázolások, egyszerűsített 

ábrázolások, szelvények. 

Ismerje meg egyszerű met-

szet ábrázolási lehetőségeit. 

 

Gépészeti gondolkodás-

mód, rajzkészség fejlesz-

tése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

15. 

Műveleti utasítások, tartalmuk, jel-

lemzői. 

Ismerje meg a műveleti utasí-

tásokat, tartalmukat, jellem-

zőit. 

Gépészeti gondolkodás-

mód, rajzkészség fejlesz-

tése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

16-17. 

Mérethálózat felépítése, különleges 

méretmegadások 

Ismerje meg a mérethálózat 

felépítésé, különleges méret-

megadásokat 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

18-19.. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

20. 
Mérés, ellenőrzés fogalma és fo-

lyamata. Mérésfajták mérési bázis 

Ismerje meg a mérés, ellenőr-

zés fogalmát és folyamatát 

Mérésfajták mérési bázisokat 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 
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21. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos 

alapfogalmak, táblázatok kezelése 

Ismerje meg a hosszméretek 

és szögméretek tűrése, lejtés 

és kúposság tűrésmegadása 

Egyszerű gépészeti raj-

zot önállóan elkészít, 

Pontosság. 

Ismeretek helyén való 

alkalmazása. Következ-

tetési képesség 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

22. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú 

mérőeszközökkel, s mérőeszközök 

szerepe. 

Ismerje meg  a mérés egysze-

rű és nagypontosságú mérő-

eszközökkel való műveleteiét 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

23. 

Hossz és szögmérő eszközök fajtái 

és ellenőrzésük 

Ismerje meg hossz és szög-

mérő eszközök fajtái és el-

lenőrzésüket, és felhasználási 

területüket 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

24. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, 

működésük, kezelésük.  

Ismerje meg a mechanikai 

mérőeszközök típusaik, mű-

ködésük alkalmazását, és ke-

zelésüket. 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

25. 

Külső felületek, belső felületek mé-

résének eszközei. 

Ismerje meg és sajátítsa el a 

Külső felületek, belső felüle-

tek mérésének eszközei mű-

veleteit. 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

26. 
Szögméretek mérésének elve, mód-

szerei, eszközei. 

Ismerje meg Szögméretek 

mérésének elvét és művelete-

it. 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 
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Irányíthatóság 

Határozottság 

 

27. 

Munkadarabok alak- és helyzetmé-

rések eszközei, módjai 

Ismerje meg, hogy mik Mun-

kadarabok alak- és helyzet-

mérések eszközei, és módjai 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

28. 

Mérési dokumentumok jelentősége, 

fajtái, tartalma, jegyzőkönyv felvé-

tele, felvételi vázlatok készítése 

Ismerje meg a mérési doku-

mentumok jelentőségét, fajtá-

it, tartalmát, jegyzőkönyv 

felvételét 

 

Pontosság 

Önállóság 

Szabálykövetés. Mód-

szeres munkavégzés. 

Irányíthatóság 

Határozottság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

29. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

 
 

30. 

Anyag szerkezettani alapismeretek. Ismerje meg az elemi cellák 

típusainak, megértése és meg-

tanulása. 

Metallurgiai ismeretek 

bővítése, tanulási 

képesség fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

31. 

Alapanyagok csoportosítása és tu-

lajdonságai. 

 

Ismerje meg a vasanyag szer-

kezettani alapismeretek elsa-

játítását 

Anyagismeret, szabvá-

nyok, értelmezése, 

ismeretek elsajátítása. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

88-90. 

32. 

Ötvözők hatása. Kiválasztásának 

szempontjai. 

Ismerje meg ötvözők hatása, 

tulajdonságai, felhasználásuk. 
Anyagismeret, 

szabványok értelmezése, 

elsajátítása. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

33. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdon-

ságaik. (A tiszta vas jellemzői) 

Ismerje meg vasfémek típusa-

inak csoportosítása, rendsze-

rezése. 

Metallurgiai ismeretek 

bővítése, tanulási 

képesség fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 
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34. 

Acéllemezek, acélprofilok, köracé-

lok, acélöntvények összetétele, és 

tulajdonságai. 

Ismerje meg az acélok típusa-

it, azok jellemző tulajdonsá-

gait, felhasználási területeit 

Szabályismeret, pontos-

ság, következetesség 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

82-84. 

35-37. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosí-

tásuk. (Edzés, megeresztés) norma-

lizálás, lágyítás, nemesítés. 

 

Hőkezelések csoportosítása 

alkalmazása. 

Metallurgiai ismeretek 

bővítése, tanulási képes-

ség fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

38. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti 

anyagok.  

Ismerje meg nem vasalapú 

fémes szerkezeti anyagokat. 

Metallurgiai ismeretek 

bővítése, tanulási képes-

ség fejlesztése 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

39-40. 

Alumínium gyártása, tulajdonsága, 

ötvözetei, hőkezelése., alkalmazá-

suk. 

Ismerje meg a színesfémek 

típusait, azok jellemző tulaj-

donságait, felhasználási terü-

leteit  

Szabályismeret, pontos-

ság, következetesség 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

41-42. 

Könnyűfémek fogalma, tulajdonsá-

gai, alkalmazásuk. 

Ismerje meg könnyűfémek 

fogalmát, tulajdonságait, al-

kalmazásukat 

Anyagismereti, fizikai, 

kémiai ismeretek bővíté-

se, pontosság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

 

43-44. 

 Nehézfémek fogalma, tulajdonsá-

gai, alkalmazásuk 

Ismerje meg a nehézfémek 

fogalmát, tulajdonságait, al-

kalmazásukat 

Anyagismereti, fizikai, 

kémiai ismeretek bővíté-

se, pontosság 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

45. 

Szin terelt szerkezeti anyagok.   

Műanyagok csoportosítása.  

Ismerje meg a műanyagok 

csoportosítását, főbb jellem-

zői. Segédanyagokat 

Kémiai ismeretek bőví-

tése, tanulási képesség 

fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

46. 

Korrózió fajtái, jellemzői, korró-

zióvédelem módjai. 

Ismerje meg a korrózióálló 

acélok összetételének megis-

merése, fajtái, jellemzői. 

Metallurgiai ismeretek 

bővítése, tanulási képes-

ség fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

47. 

Nemfémes bevonatok, festék és 

lakkbevonatok, szinterezés. 

Ismerje meg a nemfémes be-

vonatok jellemzőit, tulajdon-

ságait 

Metallurgiai ismeretek 

bővítése, tanulási képes-

ség fejlesztése 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  
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Műszaki alapismeretek 

48. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

49. 

Anyagvizsgálati módok,a vizsgálat 

típusainak megválasztása. 

Ismerje meg az anyagvizsgá-

lati módokat, a vizsgálati el-

járásokat 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése is-

merete.  

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

50. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok is-

merete. 

Ismerje meg a roncsolásos 

anyagvizsgálatok jellemzőit., 

műveleteit. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése is-

merete.  

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

51. 

Roncsolás mentes anyagvizsgálati 

eljárások 

Ismerje meg a roncsolás men-

tes anyagvizsgálati eljáráso-

kat, jellemzőit. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

 

 

52. 

Mágneses repedésvizsgálat techno-

lógiája, eszközei, alkalmazási terü-

leteit 

Ismerje meg mágneses repe-

désvizsgálat technológiája, 

eszközei, alkalmazási terüle-

teit  

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

53. 

Folyadékbehatolásos repedésvizs-

gálat technológiája, felhasználási 

területei 

Ismerje meg Folyadékbehato-

lásos repedésvizsgálatot tech-

nológiája, felhasználási terü-

leteit 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

54. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. Ra-

diográfiai vizsgálat. Mágnesezhető 

poros repedésvizsgálat. 

Ismerje meg Ultrahangos re-

pedésvizsgálatot mágnes po-

ros repedésvizsgálatot. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

55-56. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok is-

merete. (Szakító vizsgálat) 

Ismerje meg a Szakító vizsgá-

lat ismeretét, és menetét. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 
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57-58. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok is-

merete. (keménység vizsgálatok. 

Brinnel, Rockwell, Vickers) 

Ismerje meg a keménység 

vizsgálatokat a Brinnel, 

Rockwell, Vickers eljáráso-

kat. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

59. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok is-

merete.(Hajlító vizsgálat, ütővizs-

gálat) 

Ismerje meg a roncsolásos 

anyagvizsgálatokat. (Hajlító 

vizsgálat, ütővizsgálat) 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése  

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

60. 

Roncsolásos anyagvizsgálatok is-

merete. (Törővizsgálat. Ütővizsgá-

lat) 

Ismerje meg a roncsolásos 

vizsgálatokat. (Törésvizsgá-

lat. Ütővizsgálat) 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése  

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

61.  
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

62- 

 

Kézi forgácsoló műveletek (darabo-

lás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dör-

zsölés, hántolás, csiszolás, menet-

vágás, menetfúrás),  

Ismerje meg a kézi forgácso-

ló műveleteket, csoportosítá-

sukat, fajtáit 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

63. 

Darabolás technológiája, fűrészelés 

technológiája hajlítás technológiája 

műszaki paraméterei, szerszámai. 

Ismerje meg a darabolás, fű-

részelés, hajlítás pontos le-

mezek megmunkálása és elő-

készítése,. 

Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés.  

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

64. 

Reszelés technológiája, műszaki 

paraméterei, szerszámai 

Ismerje meg reszelők típusait 

alak és méret szerint. Szab-

ványok előírásainak megis-

merése. 

Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

65. 

Köszörülés technológiája, a munka-

folyamat mozgásviszonyai. 

Ismerje meg köszörülés tech-

nológiájának megismerése. 
Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

66. 
Furás technológiája, műszaki para-

méterei, szerszámai 

Ismerje a fúrás, furatmeg-

munkálás technológiákat. 
Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

Gépészeti alapozó isme-

retek 
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szabálykövetés. Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

67. 

Süllyesztés technológiája, műszaki 

paraméterei, szerszámai 

Ismerje meg a süllyesztés 

technológiája, műszaki para-

méterei, szerszámai 

Ismeretek,szabványok  

alkalmazása, önállóság, 

szabálykövetés. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

68. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

69. 

Dörzsölés technológiája, műszaki 

paraméterei, szerszámai 

Ismerje meg a dörzsölés 

technológiáját, és műveleteit, 

paramétereit 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

70. 

Csiszolás, és hántolás technológiá-

ja, műszaki paraméterei, szerszámai 

Ismerje a csiszolás és hánto-

lás technológiáját, anyagokat, 

szerszámokat és gépek tulaj-

donságaikat. 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

71. 

Menetvágás, menetfurás technoló-

giája, műszaki paraméterei, szer-

számai 

Ismerje a menetvágás, menet-

furás technológiáját, anyago-

kat, szerszámok és gépek tu-

lajdonságaikat. 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

72. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

73. 

Forgács nélküli alakító eljárások 

jellemzői, technológiája, gépei, 

szerszámai zömítés, szűkítés, pere-

mezés, bővítés. 

Ismerje a forgács nélküli ala-

kító eljárások szűkítés, pere-

mezés, bővítés technológiáját 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

74. 

Forgács nélküli alakító eljárások 

hajlítás, peremezés, hengerítés. 

Ismerje a forgács nélküli ala-

kító eljárások hajlítás, pere-

mezés, hengerítés technológi-

áját, szerszámait, 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

75. 
Forgács nélküli alakító eljárás gör-

gős egyengetés, hullámosítás, átto-

Ismerje a forgács nélküli ala-

kító eljárás görgős egyenge-

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyítse 

Gépészeti alapozó isme-

retek 
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lás, elcsavarás. tés, hullámosítás, áttolás, el-

csavarás technológiáját. 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

76. 

Forgács nélküli alakító eljárás nyí-

róvágás, kivágás, lyukasztás. 

Ismerje a forgács nélküli ala-

kító eljárást nyíróvágás, kivá-

gás, lyukasztás.  

Technológiáját, szerszámait, 

Gyakorlás, a készségek 

és jártasságok elmélyíté-

se 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

77. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

78-79. 

Gépi forgácsoló eljárások szer-

számgépei. gépüzemeltetés munka-

biztonsági szabályai 

Ismerje a gépi forgácsoló el-

járások rendszerezését, gép-

üzemeltetés munkabiztonsági 

szabályait 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

80-81. 

Esztergálás technológiája, a munka-

folyamat mozgásviszonyai. szer-

számai, beállításai, jellemzői. 

Ismerje meg az esztergálás 

technológiáját, a munkafo-

lyamat mozgásviszonyait, 

szerszámait, beállításokat, 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

82-83. 

Fúrás, furatmegmunkálás technoló-

giája, a munkafolyamat mozgásvi-

szonyai. szerszámait, beállításait, 

jellemzőit 

Ismerje meg a fúrás, furat-

megmunkálás technológiája, 

a munkafolyamat mozgásvi-

szonyait. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

84-85. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

86-87. 

Marás technológiája, Szerszámai, 

beállításukat, jellemzőit. a munka-

folyamat mozgásviszonyait. 

Ismerje meg marás technoló-

giáját, megismerését,  a mun-

kafolyamat mozgásviszonya-

it. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

88-89. 

Köszörülés technológiája, a munka-

folyamat mozgásviszonyai. szer-

számai, beállításuk, jellemzői. 

Ismerje meg a köszörülés 

technológiáját, a munkafo-

lyamat mozgásviszonyai. 

szerszámait, 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

lati érzék fejlesztése. 

Gépészeti alapozó isme-

retek 

Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

 

 

90-91. 
Gépüzemeltetés munkabiztonsági 

szabályai. 

Gépi forgácsoló eljárások 

biztonságtechnikája. 

Pontosság, szabványok 

alkalmazása és a gyakor-

Gépészeti alapozó isme-

retek 
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lati érzék fejlesztése. Szakmai gyakorlatok  

Műszaki alapismeretek 

92. 
Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

93. 

A szerelés fogalma, technológiájá-

nak csoportosítása 

Ismerje meg a szerelés fo-

galmát, technológiáját, és 

csoportosítását 

Logikus gondolkodás, 

precizitás. Rajzi ábrák 

értelmezése. 

Ábrázolási módok, fo-

gyóelektródás kézi ívhe-

gesztések,  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek 

 

94. 

Tűrés, illesztés szerepe, jelentősége Ismerje meg a tűrésmező el-

helyezkedését az alapvonal-

hoz viszonyítva. 

tűrésmegadása 

Logikus gondolkodás, 

precizitás. Rajzi ábrák 

értelmezése. 

Ábrázolási módok, he-

gesztések, rajztípusok 

hibái.  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek. 

736-742. 

95. 

Erővel záró kötések, csavarkötések. Ismerje meg a csavarkötés 

munkaterülete, a szükséges 

szerszámok, anyagok 

Csavarkötések fajtái és 

rendeltetésük előkészítése, 

fontossága. 

Logikus gondolkodás, 

precizitás. Rajzi ábrák 

értelmezése. 

Ábrázolási módok, he-

gesztések, rajztípusok 

hibái.  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek. 

 

96. 

Alakkal záró kötések csapszegköté-

sek, tengelykötések, 

Ismerje meg a csapszegköté-

sek, tengelykötések, rendelte-

tésük előkészítését, és fontos-

ságát 

Logikus gondolkodás, 

precizitás. Rajzi ábrák 

értelmezése. 

Ábrázolási módok, fo-

gyóelektródás kézi ívhe-

gesztések, Szakmai gya-

korlaton szerzett ismere-

tek 

 

97. 

Nem oldható kötések szerelési eljá-

rások. 

Ismerje meg Logikus gondolkodás, 

precizitás. Rajzi ábrák 

értelmezése. 

Ábrázolási módok, he-

gesztések, rajztípusok 

hibái.  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek. 

 

98. 

Hegesztés fajtái, alkalmazási terüle-

tei. 

Ismerje meg a hegesztés el-

vét, alapfogalmait, a hegesz-

tési eljárásokat 

Szabályismeret, pontos-

ság, következetesség 

Ábrázolási módok, fo-

gyóelektródás kézi ívhe-

gesztések,  
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Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek 

99. 

Gázhegesztés és lángvágás techno-

lógiája. 

Ismerje meg a Gázhegesztés 

és lángvágás technológiáját, 

alapfogalmait, Tudja alkal-

mazni azokat a különböző 

fémek esetén 

Szabályismeret, pontos-

ság, következetesség 

Ábrázolási módok, he-

gesztések, rajztípusok 

hibái.  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek. 

 

100. 

Ívhegesztő technológiák, alkalma-

zásuk 

Ismerje meg ívhegesztés el-

vét, alapfogalmait, a hegesz-

tési eljárásokat 

Tudja alkalmazni azokat a 

különböző fémek esetén 

Szabályismeret, pontos-

ság, következetesség 

Ábrázolási módok, he-

gesztések, rajztípusok 

hibái.  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek. 

 

101. 

Hegesztő berendezések és eszközök 

kialakítása, működési elvei. 

Ismerje meg hegesztő beren-

dezéseket és eszközöket 

Logikus gondolkodás, 

precizitás. Rajzi ábrák 

értelmezése. 

Ábrázolási módok, he-

gesztések, rajztípusok 

hibái.  

Szakmai gyakorlaton 

szerzett ismeretek 

 

102-

108. 

Rendszerezés, ismétlés A tanult ismeretek ellenőrzé-

se. 

Önálló munka, tanulási 

képesség fejlesztése. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


