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Érvényesség kezdete: 2019-09-26

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Betanított üveggyári munkás
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Betanított üveggyári munkás
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00255-19-08 2 07 2

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2019-09-26

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00255-19-08 2 07 2 /M-01

Üveg előállításának anyagai, eszközei, gyártása

SzPk-00255-19-08 2 07 2 /M-02

Üvegáruk kezelése, csomagolása, raktározása

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

8 - Vegyipar

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
2 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján
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Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A képzést sikeresen teljesítő képessé válik az alábbi tevékenységekre: - körültekintő és előzetes
munkavégzés szabályai mellett képes lesz az üvegipari gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel munkát
végezni - a csomagolóanyagok kiválasztására, előkészítésére és a késztermék csomagolására - a
késztermék tárolására, raktározására
8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése

7. Ipari és építőipari foglalkozások

FEOR
száma
7414

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése

Betanított üveggyári
munkás

Üveggyártó

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

224

240

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
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Az elmúlt években jelentős igény merült fel több ágazatban, így az üvegiparban is az alacsonyabb
iskolai végzettségűek munkába állítására, megfelelő szakmai képesség, tudás elsajátítását követően.
Ehhez szükségessé vált új programkövetelmény kidolgozására, majd ennek alapján képzési programok
kidolgozására. Stratégiai kérdés a környezetbarát, magas hozzáadott értéket képviselő technológiák
alkalmazása, elsajátítása. Napjainkban reneszánszát éli az egyénre szabott, egyedi megjelenésű,
újrahasznosított termékek gyártása. Ebbe kapcsolódhatnak be azok a hátrányos helyzetű, akár
fogyatékkal élő személyek, akik alkalmazása csak szűk területen megoldott. A üvegtermékeket előállító
képzések iránti igény a különféle profilú üveggyárak részéről jelentkezett igényként. A program
megvalósításával lehetőség nyílik az alacsony iskolai végzettségű személyek bevonására. A feladataikat
kisebb csoportokban, vagy egyénileg szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzést sikeresen
teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely lehetőséget biztosít számukra a munkaerő-piaci
alkalmazásukhoz.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00255-19-08 2 07 2 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Üveg előállításának anyagai, eszközei, gyártása

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

112

120

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri az üveg
előállításánál a
balesetmentes
munkavégzés általános
feltételeit, valamint a
foglalkozási ártalmakat.

Képes munkája során az
üveg előállítására
vonatkozóan
balesetmentes
munkavégzésre, a
felmerülő
balesetveszélyes
helyzetek elkerülésére.

Törekszik a
balesetmentes
munkavégzésre.

Önállóan betartja az üveg
előállítására vonatkozóan
a balesetmentes
munkavégzés szabályait.

Ismeri az üveg
előállításánál a
munkavégzés helyén
szükséges
környezetvédelmi és
természetvédelmi
elvárásokat.

Képes alkalmazni az üveg
előállítása során a
környezetvédelmi és
természetvédelmi
szabályokat.

Kötelezőnek fogadja el az
üveg előállítására
vonatkozóan a
környezetvédelmi
feltételeket.

Felügyelet mellett
önállóan betartja az üveg
előállítására vonatkozóan
a környezetvédelmi
előírásokat.

Ismeri az üveg előállítása
közben fellépő
tűzveszélyt jelentő
tényezőket és azok
megszüntetésének
módját.

Munkája során képes az
üveg előállításának
folyamatában a
tűzmegelőzésre,
tűzelhárításra.

Kötelezőnek fogadja el a
tűzeset, tűzkár
bejelentésének szabályait. Önállóan felelős a
Szabálykövető,
felmerülő tűzveszélyes
tevékenységét
helyzetek elkerülésére.
rendszerezetten és
pontosan végzi.
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Ismeri az üveg
előállításánál a
munkavédelem
betartásához szükséges,
munkavégzés személyi és
tárgyi feltételeit.

Képes megérteni a
munkavédelem
jelentőségét,
munkavállalóként ennek
jelentőségét, használja a
munkájához szükséges
védőfelszereléseket.

Törekszik az
egészségkárosítást
minimalizáló,
balesetmentes
munkavégzésre.

Önállóan, betartva a
munkavédelmi
előírásokat használja a
védőfelszereléseket.

Ismeri az üvegipari gépek
Munkája során képes
Törekszik az üvegipari
üzemeltetését, üveggyártó
biztonságosan használni a gépek felelősségteljes
gépsorok és gyártósorok
gépeket.
üzemeltetésére.
alapbeállítását.

Munkája során képes
betartani a gépek
biztonságtechnikai
előírásait.

Ismeri az üveg
előállításnál használt
gépek és gyártósorok
biztonságos
üzemeltetését,
karbantartását.

Képes az üvegipari
gyártósorok biztonságos
üzemeltetésére,
karbantartására.

Kötelezően fogadja el a
biztonságos
üzemeltetésre,
karbantartásra vonatkozó
előírásokat.

Felügyelet mellett
felelősséggel végzi
munkáját.

Ismeri az üveg
előállításának
alapanyagait,
előkészítését a gyártási
paraméterek beállítását.

Az üveg előállításához
képes a termeléshez
szükséges alapanyagokat
kiválasztani és a
szükséges mennyiséget
előkészíteni.

Felügyelet mellett
Törekszik az alapanyagok
felelősséggel végzi az
mennyiségének pontos
alapanyagok
előkészítésére.
előkészítését.

Ismeri a síküveg méretre
vágásának folyamatát, a
termékre vonatkozó
technológiai
paramétereket.

Képes munkája során
Precíz és pontos
precízen elvégezni a
üvegvágás elkészítésére
síküveg méretre vágását a
törekszik.
megadott minta alapján.

Felügyelet mellett
segítséggel fokozott
óvatossággal, a
vonatkozó biztonsági
előírások betartásával
végzi az üveg méretre
vágását.

Ismeri az
öblösüveggyártásának
folyamatát és a gyártás
során keletkező látható
minőségi eltéréseket.

Az öblösüveg gyártása
során képes a termék
minőségében
bekövetkező változások
felismerésére.

Igyekszik az
öblösüveggyártás
előírásainak betartására.

Önállóan jelzi a
munkahelyi vezetőnek az
öblösüveggyártásnál
tapasztalt a kimeneti
termékre vonatkozó
változásokat.

Az üvegtermékekhez
képes szakszerűen
alkalmazni a csomagoló
és raktározási anyagokat,
eszközöket.

Igyekszik az
üvegtermékek
azonosítását követően a
legmegfelelőbb
csomagolást kiválasztani,
ami a raktározásnak és a
szállításnak is megfelel.

Önállóan, fokozott
óvatossággal, a biztonsági
szabályok betartásával,
megfelelő ellenőrzés
mellett végzi az
üvegtermékek
csomagolását és
raktározását.

Ismeri az üvegtermékek
tárolási, csomagolási és
raktározási előírásait.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00255-19-08 2 07 2 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Üvegáruk kezelése, csomagolása, raktározása

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

112

120

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri az üvegtermékek
gyártási dokumentumát.

Képes az üvegtermékek
gyártási előírásait
értelmezni és alkalmazni.

Az üvegtermékek
gyártási
dokumentumának alapos
megértésére törekszik.

Szakmai irányítás mellett
alkalmazza az
üvegtermékek gyártási
dokumentumait.

A képzésben résztvevő
ismeri az üveggyártásban
előforduló veszélyes és
ártalmas folyamatokat és
anyagokat.

Képes az üveggyártás
környezetkárosító és a
szennyező anyagainak
forrásait felismerni és
jelezni.

Következetesen betartja a
szabályokat az
üveggyártás
környezetkárosító
anyagok keletkezésénél.

Szakmai irányítás mellett
alkalmazza az
üveggyártás során
keletkező
környezetkárosító
anyagok besorolását és
tárolási lehetőségeit.

Ismeri az
üvegtermékekhez
szükséges nyersanyagok
tárolási formáit és
feltételeit.

Képes az
üvegtermékekhez
szükséges nyersanyagok
szakszerű tárolására.

Törekszik a pontos precíz
munkavégzésre az
üvegtermékekhez
szükséges nyersanyagok
szakszerű tárolása terén.

Szakmai irányítás mellett
végzi az
üvegtermékekhez
szükséges nyersanyagok
tárolását.

Ismeri az üveggyártásban
alkalmazott
csomagolóanyagok fajtáit
és a csomagolási
technikákat, módszereket.

Képes az üvegtermékhez
a megfelelő
csomagolóanyag
kiválasztására.

Törekszik az
üvegtermékekhez
megfelelő
csomagolóanyag
kiválasztására.

Szakmai irányítás mellett
végzi az üvegtermékek
csomagolását.
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Ismeri a becsomagolt
üveg áruk címkézési és
feliratozási szabályait.

Képes a becsomagolt
üvegárura a megfelelő
címkét kiválasztani és
elhelyezni.

Törekszik a felelős
munkavégzésre.

Szakmai irányítás mellett
végzi munkáját.

Ismeri az üvegtermékek
és a becsomagolt
üvegtermékek szállítási
és raktározási szabályait.

Képes az üvegtermékek
és a becsomagolt
üvegtermékek ideiglenes
raktározási és kézi
anyagmozgatási feladatok
elvégzésére.

Törekszik a felelős
munkavégzésre.
Törekszik a hibák
kijavítására.

Felelősséggel végzi a
becsomagolt
üvegtermékek
mozgatását.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem
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