MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Szerszámkészítő mester
Gépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Szerszámkészítő mester mesterképesítés
képzési és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a
mestervizsga időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt
szakmai gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.

Megengedett hiányzás mértéke

A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés. Célja továbbá, hogy a mesterjelölt tudása a képzés során szakmai és
pedagógiai módszerekben megújuljon, kialakuljon benne az igény a folyamatos fejlődésre,
hangsúlyozva a társadalmi szerepvállalását a szakma szeretetének átadásában, a pályakezdő
tanulók számára életpálya modellként szolgáljon. A képzés ösztönzi a mesterjelöltet abban,
hogy kiemelkedő felkészültségével támogassa, irányítsa a munkatársait, tanulóit az igényes,
precíz munkavégzésben. Irányt mutat abban, hogy a mester munkatársaival korrekt,
példamutatóan együttműködő, elismert és megbecsült szakember legyen. Szakmai
továbbképzéseken vegyen részt, tudását tartsa naprakészen, a megszerzett ismereteket
feldolgozza, elkészítse a megismert korszerű technológiák szakmai, oktatási anyagait a
munkatársai és tanulói számára. A képzés befejeztével a Szerszámkészítő mester a komplex
megoldások kiválasztására felkészült, projektfeladatok tervezését, szervezését és ellenőrzését
végzi el, önálló vállalkozás működtetéséhez megfelelő ismeretekkel rendelkezik.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Szerszám-és készülék tervezése
Szerszám-és készülék gyártása
Szerszám-és készülék
üzemeltetés, javítás és minősítés
Összesen

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
35
10
50
15
25
10
110

Gyakorlati
órák száma
25
35
15

35

75

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Szerszám-és készülék tervezése tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szerszám-és készülék tervezése

A tananyagegység óraszáma

30

A Szerszámkészítő mester ismerje a különböző
szerszámok és készülékek működését, felépítését.
Legyen képes összetett, bonyolult szerszámok gyártását
koordinálni, nagy bonyolultságú szerszámokat,
készülékeket dokumentáció alapján összeállítani.
Szakmai továbbképzéseken bővítse tudását, a
megszerzett ismereteket a tervezés során felhasználja.
A megismert korszerű technológiák szakmai, oktatási
anyagait a munkatársai és tanulói számára közvetítse.
Emelet kialakuljon a tervezéshez szükséges ismeretek
bővítése iránti képessége.

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Javaslatot tesz az új
alkatrész, szerszám,
készülék
megmunkálására
továbbá megtervezi a
gyártást.

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Professzionálisan ismeri
a műszaki rajz
szabályokat, előírja
kézzel vagy CAD
programban való
megvalósítását.
javaslatot tesz a
szerszámgépek
optimális
kihasználására.

Törekszik a
legcélravezetőbb
műszaki megoldás
kiválasztására.
Kreativitásával akár
új műszaki
megoldásokat tud
fejleszteni. Munkája
során a technológiai
folyamatok
betartására a pontos,

Ötleteivel magas
szinten segíti
kollégái, tanulói
munkáját. Önállóan
és csapatban is
felelősséget vállal az
elvégzett
munkájáért, a
technológiai
folyamatok
betartásáért.
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teljes körű
feladatellátásra,
valamint a
dokumentumok
alapos, szakszerű
kitöltésére nagy
figyelmet fordít.
Használja a
termékkatalógust
(könyv, internet)
szükség estén idegen
nyelven is, és kiválasztja
az alapanyagokat,
megmunkáló
szerszámokat.

Ismeri a szakmai
katalógusok fajtáit, azok
információtartalmát
idegen nyelven is tudja
értelmezni. A
szerszámkészítésben
használható anyagokat,
megmunkáló
szerszámokat,
segédanyagokat, Ismeri
és azok fejlődését
nyomón követi.(pl.:
Szakmai kiállítások,
konferenciák)

Érdeklődik az új
anyagok, szerszámok
megoldások,
használhatósága iránt.
Figyelembe veszi a
gazdaságossági
szempontokat is.

Önállóan választja
ki rendeli meg, a
gyártásához
szükséges
alapanyagot
megmunkálásra
kiválasztott
szerszámokat.

Kiválasztja a szerszám
elemek, alkatrészek
szerinti anyagokhoz a
megfelelő hőkezelés
módját.

A szabványos anyag
jelölésekkel tisztában
van. Ezen anyagoknak
előírja hőkezelési
technológiákat.

Elfogadja a
hőkezelés szigorú és
kötött eljárási
szabályait.

Felelősséget vállal a
hőkezelési
technológia
betartásáért, az elvárt
mechanikai
paraméterek
eléréséért.

Javaslatot tesz az új
alkatrész, szerszám,
készülék
megmunkálására
továbbá megtervezi a
gyártást.

Professzionálisan ismeri
a műszaki rajz
szabályokat, előírja
kézzel vagy CAD
programban való
megvalósítását.
javaslatot tesz a
szerszámgépek
optimális
kihasználására.

Törekszik a
legcélravezetőbb
műszaki megoldás
kiválasztására.
Kreativitásával akár
új műszaki
megoldásokat tud
fejleszteni. Munkája
során a technológiai
folyamatok
betartására a pontos,
teljes körű
feladatellátásra,
valamint a
dokumentumok
alapos, szakszerű
kitöltésére nagy
figyelmet fordít.
Mesterként
kiemelkedő
felkészültségével
végzi munkáját,
példát mutatva
munkatársainak,
tanulóinak. Szakmai
konferenciákat,

Ötleteivel magas
szinten segíti
kollégái, tanulói
munkáját. Önállóan
és csapatban is
felelősséget vállal az
elvégzett
munkájáért, a
technológiai
folyamatok
betartásáért.

Elkészíti és fejleszti az
újonnan felvett
dolgozók, illetve a
duális képzésében
tanulók oktatásához
szükséges szakmai
anyagokat. Részt vesz a
szakmai versenyekre

Prezentációt készít,
melyet alkalmanként új
ismeretekkel fejleszt. A
hatályos oktatási és
vizsga követelményeket
figyelemmel kíséri.
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Folyamatosan bővíti
a kollégák és a
tanulók ismereteit.
Szakmai
folyóiratokkal,
szakma specifikus
online felületek
tanulmányozásával

való felkészítésükben, a
diákok oktatásában. Új
szakmai-, és pedagógiai
módszereket dolgoz ki.

bemutatókat látogat,
tapasztalatait átadja
kollégáinak és
tanulóinak.

Szakmai tapasztalatait,
referencia munkáit
dokumentálja, digitális
portfóliót készít.

Ismeri a portfólió
jelentőségét az egyéni
tanulási út, a szakmai
fejlődési út
dokumentálásában.
Ismeri a portfólióval
szemben támasztott
tartalmi és formai
követelményeket.

Precíz, igényes
munkát végez.
Betartja a formai
követelményeket.
Fejleszti előadási
módját.

Előírja és használja a
munkavégzéshez
szükséges
védőeszközöket.
Betartja, betartatja és
előírja, a munkavédelmi,
tűzvédelmi és
környezetvédelmi
szabályokat.

Előírja a munkavédelmi
védőeszközök
használatának módját.
Alkalmazza a
munkavégzéssel
kapcsolatos
munkavédelmi,
tűzvédelmi és
környezetvédelmi
szabályokat.

Elkötelezett a
biztonságos
munkavégzés mellett.
A szabályokat
példamutatóan
betartja, és be is
tartatja.

Kialakítja és működteti
vállalkozását a
vonatkozó jogi,
munkaügyi, pénzügyi,
etikai, higiéniai,
valamint a munka-, tűz-,
környezet -,
balesetvédelmi és
szakmai szabályok
betartásával.
A gyártáshoz
kapcsolódó marketing
tevékenységet folytat,
(utánpótlás toborzása) a
leghatékonyabb
kommunikációs
csatornákon keresztül.

Alkalmazza a
Szerszám-és
készülékgyártással
összefüggő munka-,
tűz-, baleset-és
környezetvédelmi, jogi
ismereteket, higiéniai
követelményeket,
valamint
munkakörnyezet
kialakításának
ergonómiai
szempontjait.
Ismeri a reklámozási
módszereket,
kommunikációs
csatornákat.

Alkalmazza a
munkájával
összefüggő
jogszabályi
előírásokat,
változásokat.
Szakmai
konferenciákat,
bemutatókat látogat.
Előírja a megfelelő
ergonómiai
követelményeket.

képezi magát, és
munkatársait,
továbbá a tanulóit is
erre ösztönözi.
A portfóliót a
megadott, illetve a
portfólió céljának
megfelelő
szempontok
figyelembevételével
önállóan, kreatívan
és egyedi, a
személyiséget is
kifejezésre juttató
módon készíti el,
illetve szóban
bemutatja.
Felelősséget vállal
önmaga és
munkatársai
biztonságáért. A
védőberendezéseket
és védőfelszerelést
rendeltetésszerűen
használja, ezek
működését és
használatát
betartatja, ellenőrzi.
Pénzügyi szakember
véleményét kikérve
kiválasztja a
legkedvezőbb
vállalkozási formát.
A munka-, tűz-,
baleset-és
környezetvédelmi,
valamint a jogi, és
higiéniai szabályok
figyelembevételével
és maradéktalan
betartásával alakítja
ki
munkakörnyezetét.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység
tartalmi elemei

A
A
A tematikai egység
tematikai tematikai
tanulási
egység
egység
eredményeinek
javasolt
javasolt fejlesztését szolgáló
elméleti gyakorlati
módszerek és
5

óraszáma

óraszáma

Műszaki rajzismeret.

2D és 3D rajzismeret.
Aktív szerszám
alkatrész rajz készítése
CAD-el, 2D-s
műhelyrajz készítés.

2

10

CAD információs
ismeretek.

Szoftverek használata.

2

10

Normáliák,
biztonsági
berendezések.

Szerszámépítőelemek
katalógus szintű
ismerete.
Szerszámvédelem.

2

5

Portfolió

Szakmai prezentáció
készítési módszerek
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A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

munkaformák
Rajzolvasás,
rajzértelmezés,
számítógépes
rajzkészítés egyéni
munka, kontaktórás
Blended-learning
Szabványos készülék
és szerszámelemek
gyártmánykatalógusai.
Számítógépes
tervezés, önálló
munka.
Normáliák szakszerű
kiválasztása
katalógusokból.
MKGS megfelelő
tervezése, önálló
munka. A
szerszámtervezéshez a
választott
szerszámelemekből
dokumentáció
készítés.
Alkalmazható
biztonsági egységek
szerszámvédelem.
Prezentáció készítés a
tananyag egység
anyagából.
Referenciamunka.
Tanulók képzése.
Műhely felépítése

Módszer: Projekt feladat
A szerszámtervezés folyamatának dokumentáció szintű
elkészítése (vázlatos) Rajz helyesség
Normáliák szakszerű kiválasztása
Műszaki rajz készítés szabályainak alkalmazása
Szakszerű katalógus használat
Tűrések és illesztések helytálló előírása
Műszaki katalógusok és táblázatok magyar és idegen
nyelveken.
A vállalkozásnál használatos tervező szoftverek
használati útmutatói.
Mátyás Gyula, Sági György: Számítógéppel támogatott
technológiák, CNC/CAD/CAM – Mk-6048-6
Normen-Auszug 2018
Szerszámkészítő jegyzet
A gyakorlati oktatásban csoportbontás szükséges
(Informatika, CAD ismeretek, Szerszám technológiai
ismeretek).
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6.2.

Szerszám-és készülékgyártása tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szerszám-és készülék gyártása

A tananyagegység óraszáma

50

A Szerszámkészítő mester ismerje a CAM rendszerek
működését. Legyen képes elvégezni a technológiai
dokumentációk alapján a hagyományos és CNC
forgácsológépek felszerszámozását, valamint szerszám
vagy készülékgyártási feladatait. Legyen képes
dokumentáció alapján összeállítani a szerszámot vagy
készüléket. Alkalmazza az Ipar 4.0 IKT eszközeit,
mintadarabot gyártson 3D nyomtatóval.

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

A technológiai utasítás
és rajz alapján elkészíti a
szükséges alkatrészt,
készüléket, szerszámot
vagy, kiadja a megfelelő
megmunkálási
folyamatokra.

Magas szinten ismeri a
hagyományos
forgácsoló gépek
működését, használatát
(eszterga, marók,
köszörűk, fúrógépek,
szalagos csiszolók, gépi
fűrészek, stb.)
Javaslatot tud tenni az
elkészítésre.

Gazdaságossági okok
figyelembevételével
indokolt esetben
előírja a
legoptimálisabb
technológiát.

A technológiai
utasítás alapján
önállóan végzi el
vagy adja ki a
feladatot.
Felelősséget vállal a
kiadott feladat
elkészítéséért.

Kiválasztja az alkatrész,
szerszám gyártásához
szükséges
legmegfelelőbb
szerszámgépet és
megválasztja a hozzá
való technológiát.

Jól ismeri az NC,
CNC vezérlésű
szerszámgépek
működését. Előírja a
gépeken elvégezhető
megfelelő
technológiákat.
Felhasználói szinten
ismeri a CAM
rendszereket.

Folyamatosan
továbbfejleszti tudását
az NC és CNC
szerszámgépek
alkalmazása területén.
Törekszik arra, hogy
rendszeres önképzéssel
és továbbképzéssel
szakmai fejlődését
elősegítse, szakmai
igényessége
folyamatos fejlődésre
készteti.

Ismeri az új
technológiai
eljárásokat,
alkalmazza, előírja
azokat. Munkáját
munkatársaival
együtt, a gyártói,
technológiai
utasításoknak
megfelelően
összhangban végzi,
figyelembe véve
munkahelye és a
megrendelő
érdekeit.

Próbadarab, vagy
prototípus
ellenőrzéséhez 3D-s
nyomtatóval, és/vagy
infokommunikációs
eszközök alkalmazásával
elkészíti az alkatrész
mintáját.

Ismeri a 3D-s nyomtató
alkalmazási
technológiáját és a
kapcsolódó
infokommunikációs
eszközök használati
előírásait.

Alkalmazza a korszerű
technológiákat és az
infokommunikációs
eszközöket. Releváns
ismereteit
folyamatosan fejleszti.

Önállóan használja
a rábízott
infokommunikációs
eszközöket.
Szükség esetén
elhárítja a hibát.
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Autonómiafelelősség

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

A tematikai egység
tartalmi elemei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

Hagyományos
forgácsológép
használat és
technológia.

Összetett alkatrészek
forgácsolása
egymásra épülő
technológiák szerint,
a rajzi előírások
figyelembevételével.
Határozza meg és
mutassa be az
összeszereléshez
szükséges
műveleteket,
technológiákat a
szerszámban vagy
készülékben betöltött
szerepe szerint.

3

5

Hagyományos
forgácsolási
technológia és
gépismeret.
Szereléseknél mutassa
be a megfelelő kézi v.
gépi eszközöket és
ezek használatát.
Szerszámgyártásban
használt hagyományos
forgácsoló gépeken
történő forgácsolás.
Szerszám vagy
készülék
összeszereléséhez
legmegfelelőbb
hagyományos gép és
technológia
megválasztása.
Nem szabványos
készülékelemek
legyártása.

Modern CNC
technológiák,
a CAM szerepe a
szerszámgyártásban.

CNC gépek
bemutatása, a
szerszámgyártásban
betöltött szerepük.
Korszerű
technológiák
ismerete. Ipar 4.0
IKT eszközök.
Gyártást támogató
szoftverek
megismerése.
Gyártási hibák
minimalizálása az
elektronikus térben.
Minta alkatrészek
készítése. Kis szériás
gyártásban betöltött
szerepe. Megtervezett
alkatrész
kinyomtatása a
nyomtató gép
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CNC gép és
technológiai
ismeretek.
CAD-CAM
rendszerek ismerete.
A CNC és a
CAD/CAM
kapcsolata, az előnyök
bemutatása a minőség,
pontosság és
gazdaságosság
figyelembevételével.
A CAM
szerszámgyártásban
betöltött szerepe.
3D nyomtatás
felhasználási területei,
jelentősége.
3D-vel nyomtatandó
alkatrész CAM-mel
történő megtervezése
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üzemeltetőjének
irányításával.
Aktív szerszám
alkatrész rajz
készítése CAD-el,
ebből 2D-s
műhelyrajz készítése.

Szerszám vagy
készülék
összeszerelése

Összeállítási rajz,
vagy 3D-s modell
alapján szerszám,
vagy készülék
összeszerelése
logikailag megfelelő
sorrend szerint, a
szerszám
működtetésének
figyelembevételével.
Illesztések, zárási
szintek, alkatrészek
kidolgozása a
felületminőségre és a
méretpontosságra
való tekintettel.
Összetett,
méretlánccal és
egyéb rajzi előírással
rendelkező
műhelyrajz
értelmezése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6

10

és ennek
kinyomtatása.
A 3D nyomtatásnak a
szerszámgyártás
minőségére és
összetettségére
gyakorolt hatásának
bemutatása, a
próbagyártás határidő
csökkentő szerepe.
CAD terv értelmezése.
CAD tervben mérés,
ütközés vizsgálat.
Szerszámműködés
elemzése.
Komplex tűrésezett
rajzok vizsgálata,
méretláncok
értelmezése.
Összeszerelés
megfelelő sorrendben,
CAD rajz segítségével.

Módszer: Ismeretbővítés, projektfeladat készítés. (
CAD és CAM programok használata)

Katalógusokból szerszám építő elemek letöltése,
azok összeépítése vállalat által használ CAD
programok segítségével.
Próbadarabok additív technológiákkal való
készítésének elvi ismerete. (Az összeszerelés
szakszerűsége)
Műszaki katalógusok és táblázatok magyar és idegen
nyelveken.
A vállalkozásnál használatos CAM szoftverek
használati útmutatói, oktató videói.
CNC Programozási és gépkönyvek
Mátyás Gyula, Sági György: Számítógéppel támogatott
technológiák, CNC/CAD/CAM – Mk-6048-6
Normen-Auszug 2018
Szerszámkészítő jegyzet
Gyakorlatban csoportbontás szükséges (Informatika,
CAM ismeretek, Szerszám technológiai ismeretek).
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6.3.

Szerszám-és készüléküzemeltetés, javítás és minősítés
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

Szerszám-és készüléküzemeltetés, javítás és
minősítés.

A tananyagegység célja

A mesterjelölt a műszaki dokumentáció alapján a
hőkezelést követően képes az elért keménység
ellenőrzésére, képes ellenőrizni a gyártott szerszám vagy
készülék működőképességét, majd jegyzőkönyvben
rögzíteni azt. Az elkészült szerszám vagy készülék
minősítését jegyzőkönyvbe foglalja. Az elkészült
szerszámok, készülékek próbájának,
üzembehelyezésének lépései, valamint a szerszámok és
készülékek karbantartásának meghatározása. Az
esetleges hibák feltárásának, javításának lehetőségei. A
hibaelhárítás folyamatánál gazdaságossági szempontok
szemelőt tartása.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

A gyártás utáni
ellenőrzést követően nem
megfelelőnek minősített
szerszám alkatrészen
feltárja a hibát és
javaslatot tesz a javításra.

Elkészíti a rajzi
előírásokat.
Előírja és használja a
mérőeszközöket.
Kiértékeli a mérési
jegyzőkönyvet.
Javaslatot tesz a javítási
lehetőségekre. Pl.
szerszámsérülések,
betétezés.

Feladatait precízen
végzi el, az elkészített
munkáért felelősséget
vállal.

Szerszámkarbantartást, és
javítást végez. Hibás,
kopott vezetőelemet
és/vagy rugót cserél a
szerszámban. Előforduló
szerszám hibákat
felismeri, azokat
szakszerűen javítja, vagy
a javítást irányítja.
Speciális szerszámjavítási
eljárásokat használ,
ismereteit átadja
kollégáinak és diákjainak.
Ismeri a korszerű
szerszámhegesztési
eljárásokat, javaslatot
tesz az alkalmazásukra.

Nyomtatott, vagy
online magyar és/vagy
idegen nyelvű
katalógusból
kiválasztja a feladatra
alkalmas csere
alkatrészt. A
kiválasztott alkatrészt a
gazdaságosság
figyelembevételével
megrendeli.

Költséghatékonyan
választ alkatrészt a
határidő és a minőség
szem előtt tartása
mellett.

Beszállítókkal
kiváló kapcsolatot
ápol, munkája
korrekt,
megbízható.

Alkalmazza és előírja a
hegesztési eljárásokat,
Pl.: ultrahangos
hegesztés,

Nyomon követi a
hegesztés technológiai
fejlődését.
Továbbképzéseken,

Szakmai
javaslataival
hozzájárul a
költséghatékony

10

Autonómiafelelősség
Munkáját
megbízhatóan
végzi, részletes
dokumentációt
készít.

Előírja a javítás módját.
A sérült szerszám elem
javítását megtervezi,
alkalmazza a hegesztési
technológiákat.

lézerhegesztés,
ötvényhegesztés.

tanfolyamokon vesz
részt.

szerszámjavítási
feladatokhoz.

Hőkezelés után
keménységmérést végez.
Előírja a Mérési
jegyzőkönyv készítését.

Előírja az
anyagvizsgálati
módszereket.

Előírja az
anyagvizsgálat során a
mérési utasítás precíz
betartását.

Az
anyagvizsgálatot
önállóan, a mérési
utasítás és a
vonatkozó
szabványok,
előírások
betartásával végzi.

A gyártás utáni
ellenőrzést követően
minősíti a szerszámot
vagy készüléket, feltárja a
hibát és javaslatot tesz a
javításra.

Elkészíti a rajzi
előírásokat.
Előírja és használja a
mérőeszközöket.
Kiértékeli a mérési
jegyzőkönyvet.
Javaslatot tesz a javítási
lehetőségekre. Pl.
szerszámsérülések,
betétezés.

Feladatait precízen
végzi el, az elkészített
munkáért felelősséget
vállal.

Munkáját
megbízhatóan
végzi, részletes
dokumentációt
készít.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Üzemeltetés és
karbantartás
ismeret.

A tematikai egység
tartalmi elemei

Általános és szerszám
üzemeltetési,
karbantartási ismeretek.
Szerszámok és
készülékek
működtetése, gépeinek
használata.

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

4 óra

6 óra

Általános üzemeltetés
és karbantartás
ciklusainak
meghatározása.
A tervszerű
karbantartás
lépéseinek, idejének
meghatározása,
jelentőségének
ismerete. Karbantartási
jegyzőkönyv tartalmi
követelményei.
Szerszámok és
készülékek
működtetése, valamint
gépeinek ismerete,
használata.
Sajtológépek jellemző
műszaki paraméterei.
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Gyártási hibák.
Szerszám és
készülék, javítás.

Gyártási hibák
elemzése,
dokumentálási
ismeretek.
Szerszámok és
készülékek hibái,
javítási ismeretek.
Hegesztési eljárások
fajtái.

Szerszám ás
készülék,
minősítés.
Szerszámvizsgálat

3D mérőgéppel, vagy
szkenner történő mérés
bemutatása,
kiértékelése,
dokumentumelemzés.
A mért értékek alapján,
a felhasználhatóság
figyelembevételével a
minősítés elkészítése.

2 óra

6óra

5

12

2

Műanyagipari
technológiák és
gépeik. Szerszámokat,
készülékeket
működtető gépek
korrekciós
lehetőségeinek
ismerete.
A témakörrel
kapcsolatos munka-,
tűz- és
környezetvédelmi
szabályok. Szabványos
szerszám és
készülékelemek, fajtái,
kiválasztásainak
szempontjai
Online elérhető
katalógusok, rendelési
felületek használata.
Gyártási hibák
elemzése,
dokumentálása,
(digitális formában).
A gyártás során
előforduló gyakoribb
hibák okai és javítási
lehetőségeik. Műszaki
mérések speciális
alkalmazása
különböző funkciójú
szerszám/készülékele
mek ellenőrzése során.
Javítási műveletek,
szerszám és készülék
meghibásodások okai.
Hibák okok
feltárásainak módjai.
Törött elemek cseréje,
vagy javítási
lehetőségei.
Vágó élek élezése,
javítás utáni
hőkezelése.
Felrakó hegesztések
fajtái.
A megszokott CAD
környezetből.
mérőprogramok
létrehozására „offline”
módban,
létrejött dokumentum
kiértékelése. Mérési
jegyzőkönyv elemzés.

Hőkezelés és
anyagismeret.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

Módszer: Teszt feladatok. Projekt feladat
Additív technológiával legyártott mintadarab mérése és
a CAD-dal megrajzolt alkatrészrajz összehasonlítása.
Eltérés esetén javaslat a szerszám javítására

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

3D mérőgépek és szkennerek gépkönyve.
Frischerz – Skopf: Fémtechnológia 2. Szakismeretek, B
+ V Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 1999.
Fenyvessy Tibor – Fuchs Rudolf – Plósz Antal:
Műszaki Táblázatok, NSZFI, Budapest
Mátyás Gyula, Sági György: Számítógéppel támogatott
technológiák, CNC/CAD/CAM – Mk-6048-6
Normen-Auszug 2018 Dr. Kovács Mihály Hegesztés,
Szerszámkészítő jegyzet
A gyakorlati oktatásban csoportbontás szükséges

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató

Szerszám-és készülék tervezése

Gépészmérnök BSc
(Szerszámtervező vagy
Gépgyártástechnológiai
specializáció),
Műszaki tanár BSc
(Gépész szakirány)

Szerszám-és készülék gyártása

Gépészmérnök BSc
(Szerszámtervező vagy
Gépgyártástechnológiai
specializáció),
Műszaki tanár BSc
(Gépész szakirány)

Szerszám-és készülék
üzemeltetés, javítás és minősítés

Gépészmérnök BSc
(Szerszámtervező vagy
Gépgyártástechnológiai
specializáció),
Műszaki tanár BSc
(Gépész szakirány)
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Gépészmérnök BSc
(Szerszámtervező vagy
Gépgyártástechnológiai
specializáció),
Műszaki tanár BSc
(Gépész szakirány),
Műszaki szakoktató
BSc (Gépész szakirány)
Gépészmérnök BSc
(Szerszámtervező vagy
Gépgyártástechnológiai
specializáció),
Műszaki tanár BSc
(Gépész szakirány),
Műszaki szakoktató BSc
(Gépész szakirány)
Gépészmérnök BSc
(Szerszámtervező vagy
Gépgyártástechnológiai
specializáció),
Műszaki tanár BSc
(Gépész szakirány),
Műszaki szakoktató BSc

(Gépész szakirány)

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.

8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: A szakmai elmélet oktatását és a szakmai gyakorlati
képzést a képzőintézménynek kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása
szükséges:
- gyakorlati képzőhely
- szaktanterem
- tanműhely
- mérőszoba
- informatika terem, aktív internet kapcsolattal
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős által közétett
mindenkor hatályos, a Szerszámkészítő mester mesterképesítés képzési és
kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek:

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Szerszámkészítő mester mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja
tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
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