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A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség
 Szakmai előképzettség (az alábbiak valamelyike):

3452101 Autógyártó,
3452102 Finommechanikai műszerész,
3452104 Ipari gépész,
3452105 Gyártósori gépbeállító,
3452107 Járműipari fémalkatrész-gyártó,
3452110 Szerszámkészítő,
3452201 Elektromechanikai műszerész,
3452203 Elektronikai műszerész,
3452204 Villanyszerelő,
3452301 Mechatronikus karbantartó,
3552101 CNC Gépkezelő,
3552203 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló,
3552213 Villamos gép és -készülék üzemeltető,
5452103 Gépgyártástechnológiai technikus,
5452201 Erősáramú elektrotechnikus,
5452301 Automatikai technikus,
5452302 Elektronikai technikus,
5452304 Mechatronikai technikus,
5552304 Orvosi elektronikai technikus.

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A képzés munkaterületének rövid leírása:
Az automatizált gyártósorok üzemeltetői számára a napi munka során szükséges a PLC alapelveinek
ismerete, ennek segítségével gyakorlati feladatok megoldása, valamint vezérelt berendezések
tesztelése. Képesek a PLC és a vezérelt berendezések részegységeinek azonosítására és ismerik a
számítógépek szerepét a programozásban, meg tudják oldani a vezérlési feladatokat, valamint
jártasak az FMEA szisztematikus hibakeresési módszer alkalmazásában.

Az oktatott modulok:

ME100 Automatizált gyártó-/szerelősorok karbantartási ismeretei

E311 Automatizált berendezések programozható vezérlőinek (PLC)
gyakorlati alkalmazása
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Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:

 Képzés hatékonyágának növelése (16 óra, 8 óra/nap, a képzés elején)
 Munkavállalás elősegítése (24 óra, 6 óra/nap, a képzés végén)

A képzés óraszáma: 12 óra elmélet + 28 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenység,
összesen 80 óra.

A képzés intenzitása: 6 óra/nap, amely indokolt esetben napi 8 órára növelhető.

A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 2-3 hét.

A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.

Maximális csoportlétszám: 30 fő.

Szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány, Automatizált gyártósor kezelő
végzettség

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei:
 a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán való

részvétel
 a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése


