
Digitális műszaki rajzoló (OKJ 52 481 01)
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A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: OKJ szerinti szakmai képzés
A képzés időtartama: 790 óra (79 óra elmélet, 711 óra gyakorlat)

Képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges azon kompetenciák és tevékenységek elsajátíttatása, melyek birtokában
a résztvevő képes önállóan, vagy mérnöki irányítással épületek, gátak, hidak, utak, vasutak és
egyéb építészeti és mélyépítési beruházások és azok környezeti terveinek, műszaki
dokumentációjának készítésére, építési valamint átalakítási, karbantartási, felújítási és javítási
célból.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes :
Szabadkézzel rajozlni, épületek, építmények és azok környezetét vízszintes és magassági
értelemben felmérni, rajzi vázlatokat, értelmező, magyarázó rajzokat készíteni. Szerkesztett
műszaki rajzokat készíteni, a műszaki rajzolás szabályszerűségeit alkalmazni, az épített és a
természeti környezet rajzi ábrázolására szakmai tevékenységekhez  kapcsolódóan
szövegszerkesztő és táblázatkezelő programot használni. Prezentációt készíteni és bemutatni.
Interneten keresztül képes digitális anyagot fogadni, feldolgozni, továbbítani, digitális
tartalmakat rendezni, rendszerezni a különböző rajzoló- és terevzőprogramok fajtáit, érteni az
alapelveit. Számítógéppel segített rajzoló-és tervező programot használni, geometriai
műveleteket végezni CAD programokkal. Megérteni a CAD programok 2D és 3D felhasználása
közti kapcsolatrendszert, kapcsolatot teremteni az egyes rajzoló-és tervező programok között.
Rajzi dokumentációt készíteni és archiválni CAD programok segítségével. Méretezni és
feliratokkal ellátni a rajzokat. Az alkalmazott CAD program, modellező alprogramját használni,
használi a számítógépes grafikus programokat. Éretni a CAD programok és más alkalmazások
közötti kapcsolatokat, látványterveket, animációkat készíteni, használni a számítógéphez
kapcsolódó eszközöket. Rajzi dokumentálást végezni, szkennelni, nyomatatni. 2 D és 3D rejzi
eszközöket használni, hagyományos technikával készült rajzot digitalizálni.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint
felmérés és beszámítás.

A képzés megkezdésének feltételei:

- Iskolai végzettség: érettségi

Egészségügyi alkalmasság: szükséges



 
 
 
 
A képzés moduljai: 

Képzési program moduljai ÓRASZÁM Modulzáró vizsga 
vizsgatevékenységei Elmélet Gyakorlat Összesen 

11498-12 Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő képzések esetén) 

60 0 60 írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 15 0 15 írásbeli 
11579-16 Műszaki rajzolás alapjai  2 240 242 gyakorlat, szóbeli 
11580-16 Digitális rajzi környezet 0 180 180 gyakorlati 
11581-16 Digitális műszaki 
rajzolás 

2 291 293 gyakorlat, szóbeli 

Képzési program összes óraszáma     
  
Vizsgára bocsátás feltételei: 

- a modulzáró vizsgák eredményes teljesítése 
- a képzési programban meghatározott gyakorlat teljesítése 
- a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 20 %-át meg nem haladó 

hiányzás 
- a képzés során elkészített munkák bemutatása, leadása legkésőbb a vizsgára 

jelentkezéskor 
 

 


