48. OLVASZTÁR ÉS ÖNTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. Az olvasztár és öntő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
A
1.1.
1.2.

B

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése

azonosító száma

1.3. Olvasztár és öntő

32 521 03

1.4. Vas- és acélfeldolgozó

32 521 06

1.5. Járműipari fémalkatrész-gyártó

34 521 07

1.6. Bronzműves és szoboröntő

55 211 02

1.7. Kohászati technikus

54 521 04

1.8. Anyagmérnök
1.9. Kohómérnök
Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként
fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
A
2.1.
2.2.

B
A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

2.3. Olvasztár és öntő

5

2.4. Vas- és acélfeldolgozó

5

2.5. Járműipari fémalkatrész-gyártó

5

2.6. Bronzműves és szoboröntő

5

2.7. Kohászati technikus

3

2.8. Anyagmérnök

3

2.9. Kohómérnök

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem
lehet egy évnél régebbi.

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint
polgári szolgálat ideje.

II. Az olvasztár és öntő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó
tevékenységek
1. Az olvasztár és öntő mester munkaterületének leírása
Az olvasztár és öntő mester kohászati és öntvénygyártó vállalkozásoknál irányítja a nyersvas
érceiből történő előállítását, az acél nyersvasból és másodnyersanyagból való előállítását és
folyamatos öntését, nemvasfémek másodlagos nyersanyagból való előállítását és folyamatos
vagy kokillába való öntését, öntvények gyártásának előkészítését, a gyártás megszervezését,
végrehajtását, ellenőrzését, a késztermék minősítését.
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók, tanulók tevékenységét.
Értékeli, minősíti és dokumentálja a végzett munkát.
Közreműködik a műszaki fejlesztési feladatok megoldásában.
Betartja és betartatja a jogszabályokat, hatósági előírásokat.
Az olvasztár és öntő mester a kohászati és öntészeti technológiák végrehajtásához gyártáselőkészítő tevékenységet végez:
Gyártási programot és gyártási dokumentációt készít.
Meghatározza, ellenőrzi és előkészíti a gyártóeszközöket.
Meghatározza és biztosítja a gyártáshoz szükséges alap- és segédanyagokat.
Meghatározza az alap- és segédanyagok előkészítését.
Nyersvasat, acélt, nemvasfém ötvözeteket, acél és nemvasfém másodnyersanyagokat.
Öntvényeket készít, melynek során:
Adagot, betétet állít össze.
Felügyeli és irányítja a folyékony fém előállítását.
Gyártás közben ellenőrzi a folyékony fém összetételét, hőmérsékletét, technológiai paramétereit.
Szükség szerint kezeli a folyékony fémet.
Kezeli és ellenőrzi a kohászati technológiákat kiszolgáló gépeket, berendezéseket.
Dokumentálja a gyártás paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez.
Ellenőrzi és dokumentálja a késztermékek megfelelőségét.
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi, a tűz- és környezetvédelmi előírásokat.
Betartja és betartatja a minőségbiztosítási rendszer előírásait, utasításait.
2. Az olvasztár és öntő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A
2.1.

Az olvasztár és öntő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

-

III.

Szakmai követelmények

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A
1.

B

Az olvasztár és öntő megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak

2.

azonosítója

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

201-14

Kohászati és öntészeti gyártás-előkészítés, gépkezelés

6.

202-14

Olvasztár és folyamatos öntési feladatok

7.

203-14

Öntvénygyártási feladatok

8.

204-14

Termékkikészítés, minősítés

megnevezése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit
a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti,
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások
motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének
ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak
ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs
megvalósításának ismerete.

A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.

Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes
elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi
feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint
ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.

Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.

Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
201-14 Kohászati és öntészeti gyártás-előkészítés, gépkezelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A gyártási dokumentációt előkészíti, tanulmányozza, értelmezi.
Anyagminőség és mennyiség szerinti gyártási programot készít.
Gondoskodik a gyártáshoz szükséges alap- és segédanyagokról.
A kohászati alap- és segédanyagokat kézzel és géppel válogatja, előkészíti.
A nem hasznosítható anyagokat előírás szerint elkülöníti.
A minőség szerint válogatott anyagot feliratozottan tárolja.
Hulladék-előkészítésnél kiválasztja a megfelelő darabolási technológiát, kézi szerszámokat, gépi
berendezéseket használ.
A szennyezett hulladékot vegyszerrel mossa, centrifugálja, égeti, szárítja.

A feldolgozásra szánt hulladékot kézzel tömöríti, présgéppel bálázza, brikettálja.
Zsugorítással, pelletezéssel, granulálással az ércet előkészíti.
Kezeli és karbantartja a kohászati technológiákat kiszolgáló gépeket, berendezéseket.
A technológiai műveleti helyeket kiszolgálja.
A technológiai berendezéseket kiszolgálja.
Kohászati technológiákhoz igény szerint mérlegeléssel adagot állít össze.
Gondoskodik a gyártáshoz szükséges szerszámokról, gépekről és berendezésekről.
Ellenőrzi és előkészíti a gyártási területet.
Ellenőrzi és előkészíti az alap és segédanyagokat.
Ellenőrzi és előkészíti a szerszámokat, gépeket és a gyártóeszközöket.
Betartja és betartatja a technológiai és kezelési utasításokat.
Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi, a tűz- és környezetvédelmi, és a
biztonságtechnikai előírásokat.
Ellenőrzi és használja a munkavédelmi eszközöket.
Előírások szerinti gyártási dokumentációt készít.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Gyártási dokumentumok.
Kohászati anyagismeret.
Fémek és ötvözetek jellemző tulajdonságai.
A nyersvasgyártás alap- és segédanyagai.
Az acélgyártás alap- és segédanyagai.
A nemvasfém gyártás alap- és segédanyagai.
Alap- és segédanyagok előkészítése.
Anyagszükséglet, anyagmennyiség meghatározása.
Gépkönyvek, kezelési, karbantartási útmutatók.
Szerszám- és gépismeret.
Munkaterület ellenőrzés.
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások.
Tűz- és környezetvédelmi előírások.
Elsősegélynyújtási ismeretek.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Információforrások kezelése.
Mérőeszközök, mérlegek használata.
Anyag-előkészítő, anyagmozgató gépek kezelése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Megbízhatóság.
Terhelhetőség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Kapcsolatteremtő készség.

Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Tervezés.
Körültekintés, elővigyázatosság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
202-14 Olvasztár és folyamatos öntési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a technológiai berendezéseket, biztonsági ellenőrzéseket végez.
Betétet és ötvözőanyag mennyiséget számol.
Technológiai előírás szerint alap- és segédanyagokat adagol.
Folyékony fémet állít elő az előírt technológiai paraméterek betartásával.
Beállítja a fémfürdő kémiai összetételét, hőmérsékletét.
Fémtisztítást végez.
Salakot képez, kezel, lehúz.
Csapol, hőmérsékletet becsül, illetve mér, próbákat vesz és elemzésre küld.
Beállítja a folyamatos öntőberendezés technológiai paramétereit.
Az öntőszerelvényeket és az öntőgépet előkészíti.
Kezeli a szükséges technológiai és kiszolgáló berendezéseket.
Ellenőrzi a szerszámok, védőfelszerelések állapotát.
Dokumentálja a gyártás paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez.
Kapcsolatot tart munkatársaival, kezeli a gyártási folyamatban fellépő rendkívüli helyzeteket.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Írásos és elektronikus gyártási dokumentációk.
Szabványok.
Gépkönyvek, kezelési, karbantartási útmutatók.
Kohászati anyagismeret.
Fémtani ismeretek, ipari vas- és fémötvözetek, tulajdonságaik.
Műszaki paraméterek mérése.
Tűzálló anyagok fajtái és felhasználási területük.
A nyersvasgyártás alapanyagai, segédanyagai, előkészítő műveletei.
A nyersvasgyártás kiszolgáló berendezései.
A nyersvasgyártás technológiája, a kohóirányítás főbb jellemzői.
Az acélgyártási hulladék-előkészítés műveletei, berendezései.
Az acélgyártás elve, folyamatai.
Az LD konverter működése, a konverteres acélgyártás technológiája.
Az elektroacél-gyártás technológiája.
Folyamatos öntés, az öntött acél kristályosodása, szerkezete.
Egyéb olvasztó eljárások, mint indukciós olvasztás, átolvasztó eljárások, kupolókemencés
olvasztás ismerete.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Műszaki rajzok olvasása és értelmezése.
Információforrások kezelése.

Mérő és ellenőrző eszközök használata.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Megbízhatóság.
Terhelhetőség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Kapcsolatteremtő készség.
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Tervezés.
Körültekintés, elővigyázatosság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
203-14 Öntvénygyártási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az öntőmintákat, magszekrényeket előkészíti.
Az alap- és segédanyagokat, előre gyártott eszközöket előkészíti.
A kokillákat és nyomásos öntőszerszámokat előkészíti.
A technológiai berendezéseket, mérőeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket előkészíti.
A személyi védőfelszereléseket előkészíti.
Meleg vagy hideg magszekrényes, illetve Croning-eljárással magokat és formákat készít.
Kézzel vagy géppel beformázza az öntőmintát, kialakítja a gázelvezetést, a beömlő- és
táplálórendszert.
A formából eltávolítja a mintafeleket.
Szükség szerint javítja és fekecseli a formafeleket és a magokat.
A fekecseléshez kiválasztja az öntendő anyaghoz illő fekecset.
A formát bemagozza, összerakja és lesúlyozza.
Viaszveszejtéses eljárással formát készít.
Különleges formázóanyagokkal mint olajos homok, gipszformát készít.
Különleges, egyedi öntvények, mint szobrok, dísztárgyak, alkatrészek öntéséhez magformát
készít.
A tartós formákat öntésre előkészíti, vagyis előmelegíti, leválasztó és védőanyaggal a
munkafelületét bevonja.
Az olvasztási betétet összeállítja, az adagolási sorrendet meghatározza.
Kezeli az olvasztóberendezéseket.
Ellenőrzi a fémhőmérsékletet és a fémminőséget.
Fémkezelő eszközökkel, berendezésekkel dolgozik.
Olvadékot kemencéből lecsapol, öntési helyre szállít.
Tartós formákat hőn-tartó kemencéből leönt.
Kokillamozgató berendezéseket kezel.
Nyomásos öntőgépet kezel.
Homokformákat leönt.
Gyártóeszközöket tisztít és tárolásra előkészít.

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Formázási alap- és segédanyagok anyagismerete.
Formázási alap- és segédanyagok jellemző tulajdonságai.
A formázás, magkészítés technológiája.
A beömlő- és táplálórendszer elemeinek méretezése.
Az öntödei forma- és magkészítés kötőanyagrendszerei.
Formák és magok felületének védelme.
Formázás és magkészítés szerszámai, gépi berendezései.
A folyékony fém öntési és dermedési tulajdonságainak hatása a formázásra.
A felhajtóerő számítása.
Magok rögzítése, magtámaszok szerepe.
Minőségellenőrzési és mérési ismeretek.
Különleges formázási technológiák.
Öntészeti fémötvözetek tulajdonságai.
Öntészeti fémötvözetekkel szemben támasztott követelmények.
Betétszámítás, leégés.
Előötvözetek alkalmazása.
Olvasztóberendezések típusai, működésük, kezelésük.
Mintavétel, minőségellenőrzési és mérési előírások.
Az olvasztás környezetvédelmi vonatkozásai.
Tüzeléstani alapfogalmak.
A nyomásos és kokillaöntés technológiája.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Öntödei szerszámok, gépek használata, kezelése.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.
Szabályozó berendezések, mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Döntésképesség.
Térlátás.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Tervezés.
Körültekintés, elővigyázatosság.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
204-14 Termékkikészítés, minősítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A folyamatos acélöntés termékeit ellenőrzi, szállításra előkészíti.
A nemvasfémek feldolgozásának termékeit ellenőrzi, szállításra előkészíti.
A leöntött formákat bontja, a formázóanyagot és az öntvényt különválasztja.
Az öntvényt és a beömlőrendszer elemeit szétválasztja.
A formázóanyag maradványait az öntvények felületéről eltávolítja.
A sorját eltávolítja, a felületi finomságot szemcseszórással, koptatással beállítja.
Technológiai előírás szerint végkikészítést, mint hőkezelést, pácolást, festést végez.
Az öntvényeket szükség szerint javítja.
Az öntvények minőségét ellenőrzi.
Selejtanalízist készít.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Felületkikészítési, öntvénytisztítási technológiák.
Felületkikészítő, öntvénytisztító berendezések.
Felületkikészítő, öntvénytisztító berendezések töltő- vagy betétanyagai.
Vágás, köszörülés, vésés.
Öntvényjavítási módszerek.
Hőkezelési technológiák.
Hőkezelő berendezések.
A másodtermék és öntvénygyártás, kikészítés hulladékai, hasznosításuk vagy ártalmatlanításuk.
Minőségellenőrzési és mérési előírások.
A minőségellenőrzés dokumentálása.
szakmai készségek:
Számítógép-használat.
Mérő- és ellenőrző eszközök használata.
Öntvénytisztító és felületkikészítő berendezések kezelése.
Hőkezelő berendezések kezelése.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Döntésképesség.
Állóképesség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Határozottság.
Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás.
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Hibakeresés.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. Az olvasztár és öntő mestervizsgára jelentkezés feltételei”
című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Osztott, több magszekrénnyel rendelkező mintakészlettel
öntőforma előállítása, fémolvadék előállítása, leöntése
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsga elnökének előzetes jóváhagyásával rendelkezésre bocsátott mintakészlettel nyers vagy
vízüveges, műgyantás formázókeverékkel formafelek készítése, vízüveges vagy műgyantás
formázókeverékkel magok készítése, a formafelek és magok szükség szerinti fekecselése, a
forma bemagozása, összezárása, lesúlyozása. Fémolvadék előállítása, kezelése, a forma leöntése.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Olvasztár és öntő mester szakmai ismereteinek alkalmazása.
Olvasztár és öntő szakmai feladatok technológiai számításai. Alkatrészrajzból öntvényrajz
készítése és technologizálása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Olvasztár és öntő feladatok technológiai megoldásainak, a gépi
berendezések üzemeltetésének és a biztonságtechnikai előírásoknak az ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései az olvasztár és öntő
mesterképesítés követelménymoduljaihoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg; 71-100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt
minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt
meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg
minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata
szerinti eljárás keretében felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű
részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül
más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék
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A
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma
Kohászati kéziszerszámok
Hőmérsékletmérő műszerek
Gázszabályozó és - adagoló berendezések, tüzelőberendezések
Kemencék
Adagolórendszerek
Nagyolvasztó
LD-konverter
Folyamatos öntőmű
Technológiai berendezések kiszolgáló egységei
Elektromos kemencék
Öntödei olvasztóberendezések
Homok-előkészítő berendezések
Kézi formázás szerszámai és eszközei
Precíziós öntés szerszámai és eszközei
Kokilla- és nyomásos öntés szerszámai és eszközei
Kokillamozgató berendezés
Nyomásos öntőgép
Emelő, mozgató és szállító berendezések
Anyagvizsgáló eszközök és berendezések
Technológiai, műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök

B
Olvasztár és
öntő mester
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

