
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Hegesztő  

OKJ azonosító szám:      34 521 06     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A008 

 

A képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a fém alkatrészek hegesztéséhez és 

vágásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 A szakképzéssel rendelkező képes legyen: 

 olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat 

 munkaterületet ellenőrizni 

 előkészíteni a munkadarabot 

 beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket 

 elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat 

 elvégezni a hegesztést 

 önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után 

 betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 18 64 82 gyakorlati 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

18 16 34 
szóbeli 

10180-12 A hegesztés előkészítő és 

befejező műveletei 

30 120 150 
gyakorlati 

11453-12 Bevontelektródás kézi 

ívhegesztő feladatok 

36 124 160 
gyakorlati 

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

36 124 160 
gyakorlati 

11456-12 Gázhegesztő feladatok 36 112 148 gyakorlati 

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

18 112 130 
gyakorlati 

11497-12 Foglalkoztatás I. 60 0 60 írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 18 0 18 írásbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

18 0 18 
írásbeli 

Összesen: 288 672 960 - 



 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség:  Alapfokú iskolai végzettség (vagy iskolai előképzettség 

hiányában a képzés megkezdhető az 25/2014(VIII.26) 

NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII.27.) NGM 

rendelet 3. számú mellékletben a gépészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában)   

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

Egyéb feltételek: Betöltött tankötelezettségi kor 18. életév ( Aki a 2012/2013. tanévben 

vagy azt követően fejezte be tanulmányai 8. évfolyamát: 16. életév) 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi 

ívhegesztő eljárással 

A vizsgafeladat ismertetése:  Végezze el a munkadarabok előkészítését, 

összeállítását és hegesztését 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 20 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását 

és hegesztését. 
Vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás 

védőgázas (TIG) ívhegesztő eljárás 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását 

és hegesztését. 
Vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

D)A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás 

védőgázas ívhegesztő (MÍG/MAG) eljárással 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását 

és hegesztését. 



Vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek 

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése különböző 

hegesztési eljárásokkal, különös tekintettel a munkabiztonság és környezetvédelmi 

ismeretekre. 

A vizsgatevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 


