BURKOLÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 33 582 03 1000 00 00 Burkoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 582 03 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Burkoló

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7634
3
30 %
70 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
3 félév
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

a harmadik félév végén

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–

építési terület
tanműhely
szaktanterem
demonstrációs terem
számítógép-terem
tanterem

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében az építészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7634

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Burkoló

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő munkát végez
Elvégzi a munkafolyamat előkészítését
Előkészíti a burkolandó felületet
Burkolat alatti aljzatokat készít (aljzatbetont, vakolatot)
Hidegburkolatot készít vízszintes és függőleges felületre
Parketta burkolatot, hajópadlót, lambériát készít
Műanyag- és szőnyegpadlóburkolatot készít
Önterülő burkolatot készít
Térburkolatot készít
Szerelt burkolatot készít
Tűvédelmi burkolatot készít
Álpadlót készít
Befejező, javító munkát végez

azonosító száma
33 582 02 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anyagmennyiség-meghatározás
C Rendelési dokumentumok
C Szállítás
C Munka megkezdésének feltételei
B Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C Az elvégzett munka dokumentálása
B Hulladékkezelés
B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
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C
A
B
B
A
C
A
B
C
C

Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0468-06 Speciális burkolat készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja
Elhelyezi a fogadószerkezetet
Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít
Elhelyezi és rögzíti az egyéb tűzvédelmi borításokat
Tűzvédő csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél
Tűzvédő burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél
A technológiai előírások szigorú betartásával hézagolást végez
Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma stb.)
munkatársaival
Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait
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Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B Álpadló elemei, felhasználásuk
B Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
B Álpadló építésének technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Egyensúlyérzékelés
Térlátás
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0472-06 Hidegburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a betont
Elkészíti a habarcsot
Iránypontokat, vezetősávot készít
Bedolgozza az aljzat anyagát
Aljzatbetont készít
Vakol
Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever
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Elhelyezi a felületre a burkolólapokat
Burkolólapot vág
Falsíkot, lejtéseket ellenőriz
Lábazat-, homlokzatburkolatot készít
Élvédőelemeket helyez el
Hézagol, fugáz
Letisztítja a burkolatot
Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját
Elkészíti a térburkolat aljzatát
Kialakítja a térburkolat szegélyét
Lerakja a térburkolatot
Tömöríti a térburkolatot
Kihézagolja a térburkolatot
Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz
Visszabontja a burkolatot és aljzatot
Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai
B Térburkolatok anyagai
B Fugaanyagok
B Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
C Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája
B Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)
B Térburkolat készítésének technológiája
B Burkolatkiegészítő elemek
C Ábrázoló geometria
C Műszaki rajz
B Burkoló szakrajz
C Épületfizika (hő és nedvességhatások)
C Hő és nedvesség elleni szigetelések
Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton,
B
vakolat)
B Burkolat javítási munkáinak technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Burkoló kéziszerszámok használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3
Anyagmozgató kisgépek használata
4
Beton- és habarcskeverőgépek használata
4
Tömörítőeszközök használata
3
Szabadkézi rajz
4
Burkolati rajz készítése
Személyes kompetenciák:
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Pontosság
Szemmérték
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0473-06 Melegburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolatot
Fekteti és rögzíti a burkolatot
Szegélyezi a burkolatot
Elkészíti a burkolatot tartó vázat
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot
Álmennyezetet szerel
Kitűzi az álmennyezet helyét
Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függesztő elemeket
Elhelyezi a méretre vágott főtartókat és kereszttartókat
A gépészeti szerelvények helyét ellenőrzi
Elhelyezi a vágott elemeket
Homlokzatburkolatot szerel
Visszabontja a burkolatot
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Műanyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemzői, fajtái
C Műgyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemzői
C Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B PVC, gumi, textil anyagú burkolatok
C Álmennyezetek anyagai
B Homlokzatburkolatok anyagai
B Ragasztóanyagok
B Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B Vágóeszközök, PVC hegesztő-berendezések
C Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)
B Aljzatbeton készítésének technológiája
C Habarcskészítés, vakolás technológiája
C Hőszigetelő munkák technológiája
B PVC, szőnyegpadlóburkolat készítésének technológiája
C Szerelt burkolat készítésének technológiája
C Teherhordó, térelhatároló szerkezetek
B Burkolat javítási munkáinak technológiája
9

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
5
Burkoló kéziszerszámok használata
4
Vágóeszközök PVC-hegesztők használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Erős fizikum
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0474-06 Parkettázási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti a burkolat rögzítését, aljzatát
Rögzíti a burkolatot
Szegez
Ragaszt
Szegélylécet, takarólécet rögzít
Felületkezelést végez
Csiszolja a burkolatot
Lakkozza a burkolatot
Burkolati tervet készít parkettázáshoz
Visszabontja a parkettát
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B Fa anyagú burkolatok
C Felületi bevonatok, fapácok anyagai
C Felületkezelő és -védő anyagok
C Higítók és oldószerek anyagai
C Festékek, lakkok anyagai
B Szegek, csavarok, rögzítőanyagok
B Ragasztóanyagok
B Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)
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B
C
C
B
B

Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája
Ábrázoló geometria
Műszaki rajz
Burkoló szakrajz
Burkolat javítási munkáinak technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Burkoló kéziszerszámok használata
5
Faipari kéziszerszámok használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3
Szabadkézi rajz
4
Burkolati rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0475-06 Burkolás előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait
Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet
Felhordja a felületre az alapozó anyagot
Kitűzi a burkolatot
Összekeveri a burkolat alapanyagait
Felhordja a felületre az önterülő burkolóanyagot
Helyreállítja az aljzatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Burkolatok mérése, számítása
A Méretellenőrzés
C Burkolatterületek számítása
B Pontok, egyenesek, ívek kitűzése
B Burkolatok kitűzése
B Mérőeszközök, kitűzőeszközök
C Önterülő burkolatok anyagai
C Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok
C Épületszerkezetek fajtáinak, rendeltetése
B Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája
B Önterülő burkolat készítésének technológiája
11

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mérő- és kitűző eszközök készség szintű használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
12

Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0468-06
Speciális burkolat készítése I.
0472-06
Hidegburkolási feladatok
0473-06
Melegburkolási feladatok
0474-06
Parkettázási feladatok
0475-06
Burkolás előkészítése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7

187/5.0/0472-06

187/4.0/0472-06

187/1.0/0475-06

5

8
9
10
11
12
13

187/1.0/0472-06

14
15
16
17
18
19
20
21
22

187/3.0/0472-06

23

187/2.0/0472-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

187/5.0/0473-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10

187/3.0/0473-06

187/2.0/0473-06

187/4.0/0473-06

187/1.0/0473-06

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

187/2.0/0474-06

23

187/1.0/0474-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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3. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

187/3.0/0474-06

1
2
3
4

187/2.0/0468-06

5

187/1.0/0468-06

187/4.0/0474-06

187/3.0/0468-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

187/1.0/0459-06

21
22
23
24
25

187/2.0/0459-06

187/3.0/0459-06

26
27
28
29

187/1.0/0886-06

30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

187/1.0/0459-06

2

187/2.0/0459-06

3
4

187/3.0/0459-06
187/1.0/0468-06

5

187/2.0/0468-06

6

187/3.0/0468-06

7

187/1.0/0472-06

8
9
10
11
12
13

187/2.0/0472-06
187/3.0/0472-06
187/4.0/0472-06
187/5.0/0472-06
187/1.0/0473-06
187/2.0/0473-06

14

187/3.0/0473-06

15

187/4.0/0473-06

16

187/5.0/0473-06

17

187/1.0/0474-06

18

187/2.0/0474-06

19
20
21
22

187/3.0/0474-06
187/4.0/0474-06
187/1.0/0475-06
187/1.0/0886-06

megnevezése
Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Burkolati elemek előkészítése
Speciális burkolatok készítési
folyamata
Álpadló építése
Hagyományos és ragasztott
hidegburkolat készítése
Térburkolás készítése
Burkolatjavítás
Burkolati terv készítése
Építőipari gépek, berendezések
Padlóburkolási feladatok
Álmennyezetkészítési feladatok
Szerelt homlokzatburkolási
feladatok
Gépek, szerszámok, berendezések
Padlóburkolási,
álmennyezetkészítési,
homlokzatburkolási feladatok
Parkettázás előkészítése
Hagyományos és korszerű
parkettázási munkák
Felületkezelés
Parketta javítása
A burkolást megelőző munkák
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

18

18

54

90

15

0

0

15

30
35

0
0

0
55

30
90

54

0

135

189

44

0

126

170

35

0

289

324

40
0
54
18
0
0

0
0
0
0
135
135

86
36
0
0
0
0

126
36
54
18
135
135

63

0

144

207

18

0

0

18

27

0

0

27

126

0

0

126

0

0

252

252

18
18
153
42
808

0
0
0
45
333

63
0
189
30
1459

81
18
342
117
2600

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása,
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc

majd rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0468-06 Speciális burkolat készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzvédelmi burkolat elemeinek előkészítése beépítésre (tervek alapján)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tűzvédő fal, burkolat készítése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Álpadló építése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 70%
3. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0472-06 Hidegburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Aljzatbeton készítése, beton tulajdonságai, fajtái
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Oldalfalvakolat készítése, habarcs keverése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hidegburkolati rajz készítése, burkolat (padlóburkolat, oldalfalburkolat) készítése
élvédő elemek elhelyezésével a szükséges anyagok eszközök kiválasztását
követően
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Térburkolatok készítése, térburkolat típusai, burkolás technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 10%
3. feladat 45%
4. feladat 35%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0473-06 Melegburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Burkolat lehetséges anyagainak meghatározása, szükséges anyagok, eszközök
kiválasztása, melegburkolat készítése
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Állmennyezet készítése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szerelt- és homlokzatburkolat készítése hőszigetelő anyagok felhasználásával
(csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0474-06 Parkettázási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Parkettaburkolat készítése, szegélyléc elhelyezése, parketta típusok, típusokhoz
tartozó burkolási technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Parketta csiszolása, felületkezelése, felületkezelés anyagai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Parkettaburkolat lerakásának módjai, burkolati terv készítése, szükséges anyagok
meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0475-06 Burkolás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Burkolat kitűzése, lejtésviszonyok ellenőrzése, önterülő, aljzatkiegyenlítő,
aljzatjavító anyag felhordása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 5
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
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10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Burkoló
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

187/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építési helyszín ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Helyszíni méréseket végez
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka megkezdésének feltételei
C típus Felmérés szabályai
C típus Kiviteli tervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 50%
Építészeti rajz értelmezése 40%
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Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek,
nyílászárók mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott
és olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.2/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Felvonulás az építési munkaterületre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rendelési dokumentumok
C típus Szállítás
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
A típus Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 20%
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Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok
felismerése, kezelése)
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.3/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatos munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C típus Anyagmennyiség-meghatározás
C típus Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
C típus Hatósági előírások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési tevékenységgel összefüggő hatósági előírások ismerete
Az aktuális tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb
jogszabályok ismerete
A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei
Dokumentálási ismeretek (építési napló, végzett feladatok, felhasznált
anyagmennyiségek stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.4/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Levonulás a munkaterületről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Az elvégzett munka dokumentálása
B típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
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Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésszervezési ismeretek (levonulás-ütemezés, munkaterület-átadás, számlázási
ismeretek)
Az építés környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete (környezetszennyezés)
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetmentes munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Tűzvédelem
A típus Védőruhák, védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
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15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények
Az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés)
Foglalkozásegészségügy
Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszükséglet meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagszükségletet számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Elemek méretmeghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B típus Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térlátás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése
Különleges építési anyagok megismerése (tűzvédő, tűzgátló, égéskésleltető stb.)
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A különleges burkolatok szerkezetének ismerete, alapelemekre bontása, elemek
méretének meghatározása (geometriai fogalmak, ismeretek)
Tűzvédő burkolatok készítésének módjai, technológiai ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.2/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Burkolati elemek leszabása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B típus Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tartószerkezetek, burkolólapok leszabása kész tervek alapján
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.1/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális burkolatok anyagismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B típus Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Térlátás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burkolóelemek anyaga, minőségi jellemzőinek ellenőrzése
A kapcsolóelemek, illetve kapcsolatok fajtái, módozatai
Hézagmentes burkolat elkészítése
Speciális helyzetű burkolatok elhelyezése, speciális körülmények (ferde felület, fej
feletti munka, szűk csatornában, illetve magasban végzett munka stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.2/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogadószerkezet építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi a fogadószerkezetet
Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma stb.)
munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B típus Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Egyensúlyérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A speciális burkolatok alkalmazásának feltételei, építészeti környezete,
fogadószerkezete
A fogadószerkezet állékonysága, teherbírása
Fogadószerkezet építése technológiai utasításoknak, előírásoknak megfelelően
Kapcsolódó szakterületek (épületgépészet, klímatechnika stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.3/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Burkolóelemek elhelyezése, befejező munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít
Elhelyezi és rögzíti az egyéb tűzvédelmi borításokat
Tűzvédő csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél
Tűzvédő burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél
A technológiai előírások szigorú betartásával hézagolást végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B típus Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális burkolatok elhelyezése, rögzítése
Tűzrendészeti előírásoknak megfelelő hézagolás, tűzbiztos burkolati rendszerek
kialakítása
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0 0
0 63 170
0 63

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.1/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma stb.)
munkatársaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Álpadló elemei, felhasználásuk
B típus Álpadló építésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Testi erő
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álpadló építésének indokai, feltételei, a padlószerkezettel szemben állított
követelmények (teherbírás, állékonyság, biztonság, csúszásmentesség stb.)
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Kettős padlók, bontható álpadlók szerkezeti kialakítása, különböző építési
technológiák
Kapcsolódó szakmák alapismeretei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.2/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Álpadló kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait
Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Álpadló elemei, felhasználásuk
B típus Álpadló építésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Építészeti rajz értelmezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A padlóburkoló-elemek anyaga, minőségi jellemzőinek ellenőrzése
A kapcsolóelemek, illetve kapcsolatok fajtái, módozatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.3/0468-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális álpadló kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait
Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Álpadló elemei, felhasználásuk
B típus Álpadló építésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Építészeti rajz értelmezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Akadálymentes közlekedés kialakítása speciális álpadló segítségével
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187/1.0/0472-06

Hagyományos és
ragasztott
hidegburkolat
készítése

jelleg
e

azonosítója

sza

187/1.1/0472-06

0

sza

187/1.2/0472-06

35

sza

187/1.3/0472-06

0

0 100
0

0 324

0 189

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
A hidegburkolat fogadószerkezetének elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a betont
Elkészíti a habarcsot
Iránypontokat, vezetősávot készít
Bedolgozza az aljzat anyagát
Aljzatbetont készít
Vakol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B típus Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
B típus Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton,
vakolat)
C típus Épületfizika (hő és nedvességhatások)
C típus Hő és nedvesség elleni szigetelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Anyagmozgató kisgépek használata
4. szint Beton- és habarcskeverőgépek használata
4. szint Tömörítőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 60%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
100 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Frissbeton, illetve frisshabarcs keverék készítése
Aljzatbetonkészítés, vakolási munkák
A beton, a habarcs anyagának, készítési technológiájának a megismerése
Hő és nedvességhatások az épületben
Hő és nedvesség elleni szigetelések
Mozgási hézagrendszer kialakítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.2/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever
Burkolólapot vág
Falsíkot, lejtéseket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki rajz
B típus Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B típus Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
B típus Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton,
vakolat)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragasztóhabarcs, ágyazóhabarcs anyagának készítési technológiájának ismerete
Burkolólapok vágásának technológiája
Előkészítés gépei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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187/1.3/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidegburkolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi a felületre a burkolólapokat
Lábazat-, homlokzatburkolatot készít
Élvédőelemeket helyez el
Hézagol, fugáz
Letisztítja a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai
B típus Fugaanyagok
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)
B típus Burkolatkiegészítő elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
4. szint Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
189 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidegburkolat készítése hagyományos és ragasztott kivitelben
A burkolat anyagának, technológiájának ismerete
Eltérő anyagú, szerkezeti rendszerű, eltérő hőtágulású vagy mozgáskényszerű
burkolatok csatlakoztatása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.1/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
A térburkolat fogadószerkezetének elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját
Elkészíti a térburkolat aljzatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
B típus Térburkolat készítésének technológiája
B típus Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton,
vakolat)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajmunkák, tömörítési munkák technológiai kialakításának ismerete
Fogadószerkezet kialakításához szükséges gépek
Térburkolat készítésének technológiája, fogadószerkezet kialakítása,
fogadószerkezetek jellemzői
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Mozgási hézagrendszer kialakítása
Felszíni vízelvezetés megoldása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.2/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
Térburkolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a térburkolat szegélyét
Lerakja a térburkolatot
Tömöríti a térburkolatot
Kihézagolja a térburkolatot
Letisztítja a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Térburkolatok anyagai
B típus Fugaanyagok
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Térburkolat készítésének technológiája
B típus Burkolatkiegészítő elemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
4. szint Tömörítőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
86 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Térburkolat készítése
A térburkolat anyagának, készítési technológiájának ismerete
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187/3.0/0472-06
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jelleg
e

azonosítója

sza

187/3.1/0472-06

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.1/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
Hideg- és térburkolat javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszabontja a burkolatot és aljzatot
Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai
B típus Térburkolatok anyagai
B típus Fugaanyagok
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)
B típus Térburkolat készítésének technológiája
B típus Burkolatkiegészítő elemek
B típus Burkolat javítási munkáinak technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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36

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sérült burkolat és aljzat visszabontása, a burkolat javítása
A burkolat anyagainak és a burkolatjavítás készítési technológiájának ismerete
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187/4.0/0472-06

Burkolati terv
készítése

jelleg
e

azonosítója

sza

187/4.1/0472-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/4.1/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
Burkolati terv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkoló szakrajz
C típus Ábrázoló geometria
C típus Műszaki rajz
B típus Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai
B típus Térburkolatok anyagai
B típus Burkolatkiegészítő elemek
C típus Hő és nedvesség elleni szigetelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajz
4. szint Burkolati rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 15%
Burkoló-szakrajz kiegészítése 15%
Burkolati rajz készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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0

0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

10. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma
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Építészeti, műszaki rajzok olvasása
Burkoló-szakrajz készítése
Burkolati terv készítése (anyagmennyiség, minőség)

49

187/5.0/0472-06

Építőipari gépek,
berendezések

jelleg
e

azonosítója

sza

187/5.1/0472-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/5.1/0472-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőipari gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipari gépek, berendezések működése, karbantartása
Érintésvédelem
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18

0

0

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

11. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

18

187/1.0/0473-06

Padlóburkolási
feladatok

jelleg
e

azonosítója

sza

187/1.1/0473-06

0

135

0 135

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Padlóburkolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre szabja a burkolatot
Fekteti és rögzíti a burkolatot
Szegélyezi a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műanyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemzői, fajtái
C típus Műgyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemzői
B típus PVC, gumi, textil anyagú burkolatok
B típus Ragasztóanyagok
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Vágóeszközök, PVC hegesztő-berendezések
B típus PVC, szőnyegpadlóburkolat készítésének technológiája
C típus Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
4. szint Vágóeszközök PVC-hegesztők használata
4. szint Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
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összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

12. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
135 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padlóburkolás készítése műanyag, textil, gumi, műgyanta anyagú burkolóanyagokból
A műanyag, gumi, textil, műgyanta anyagok ismerete, a burkolatok készítési
technológiája
Építészeti műszaki rajz, ábrázoló műszaki rajz olvasása,értelmezése
A burkolat elkészítéséhez szükséges kisgépek kezelésének ismerete

52

jelleg
e

azonosítója

187/2.0/0473-06

Álmennyezetkészíté
si feladatok

sza

187/2.1/0473-06

0

135

0 135

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.1/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Álmennyezet készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Álmennyezetet szerel
Kitűzi az álmennyezet helyét
Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függesztő elemeket
Elhelyezi a méretre vágott főtartókat és kereszttartókat
A gépészeti szerelvények helyét ellenőrzi
Elhelyezi a vágott elemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái
C típus Álmennyezetek anyagai
C típus Hőszigetelő munkák technológiája
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Vágóeszközök, PVC hegesztő-berendezések
C típus Szerelt burkolat készítésének technológiája
C típus Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
4. szint Vágóeszközök PVC-hegesztők használata
4. szint Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
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megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméleti

13. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
135 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álmennyezet készítése
Az álmennyezet anyagainak, a hő- hang- és páraszigetelés anyagainak ismerete
Az álmennyezet, a hő- hang- és páraszigetelő munkák készítési technológiája
Szerelt burkolatok készítési technológiája
Építészeti műszaki rajz és az ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Az álmennyezet és szerelt burkolatok készítéséhez szükséges kisgépek használatának
ismerete

54

jelleg
e

azonosítója

187/3.0/0473-06

Szerelt
homlokzatburkolási
feladatok

sza
szk
sza

187/3.1/0473-06
187/3.2/0473-06
187/3.3/0473-06

36
0
27

0 0
0 144 207
0 0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.1/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelet homlokzatburkolás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a burkolatot tartó vázat
Homlokzatburkolatot szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerelt burkolat készítésének technológiája
B típus Homlokzatburkolatok anyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A homlokzatburkolat anyagainak és kivitelezési technológiájának ismerete
A szerelt burkolat készítésének technológiája
A habarcskészítés, a vakolatkészítés ismerete
Építészeti műszaki rajz és az ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Utólagos hőszigetelés anyagai, rögzítési módjai
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gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

14. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.2/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokzatburkolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a burkolatot tartó vázat
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot
Homlokzatburkolatot szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
4. szint Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
144 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Homlokzatburkolat készítése építészeti műszaki rajz ismeretében, szükséges kisgépek
használatával
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.3/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokzatok szigetelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái
C típus Hőszigetelő munkák technológiája
C típus Habarcskészítés, vakolás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hő- és páratechnikai rétegrend anyagai, beépítési sorrendje, tartóelemei
Szerelt burkolatok aljzatelőkészítéséhez szükséges frisshabarcs-keverék készítése és
vakolás
Építészeti műszaki rajz és az ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése

57

jelleg
e

azonosítója

187/4.0/0473-06

Gépek, szerszámok,
berendezések

sza

187/4.1/0473-06

18

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/4.1/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, szerszámok, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Vágóeszközök, PVC hegesztő-berendezések
C típus Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az homlokzatburkolás és szerelt burkolatok készítéséhez szükséges kisgépek
használatának ismerete
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gyakorlati

azonosítója
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15. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

18

jelleg
e

azonosítója

187/5.0/0473-06

Padlóburkolási,
álmennyezetkészítés
i,
homlokzatburkolási
feladatok

sza

187/5.1/0473-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/5.1/0473-06
A tananyagelem megnevezése:
Melegburkolatok javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszabontja a burkolatot
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolat javítási munkáinak technológiája
B típus Aljzatbeton készítésének technológiája
C típus Teherhordó, térelhatároló szerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
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16. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

27

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Burkolatjavítási munkák
Aljzatbeton készítésének ismerete
A burkolatjavítási munkák technológiájának az ismerete
Teherhordó és térelhatároló szerkezetek ismerete

60

187/1.0/0474-06

Parkettázás
előkészítése

jelleg
e

azonosítója

szk
szk
szk

187/1.1/0474-06
187/1.2/0474-06
187/1.3/0474-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a burkolat rögzítését, aljzatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B típus Fa anyagú burkolatok
B típus Szegek, csavarok, rögzítőanyagok
B típus Ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burkolat előkészítése
A fatermékek tulajdonságainak, jellemzőinek ismerete
A parketta burkolat készítését befolyásoló épületfizikai jellemzők
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.2/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
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megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
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17. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0
0 126
0

Szakrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Burkolati tervet készít parkettázáshoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ábrázoló geometria
C típus Műszaki rajz
B típus Burkoló szakrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajz
4. szint Burkolati rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Burkoló-szakrajz kiegészítése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ábrázoló geometria és műszaki rajz ismerete
Burkolati terv készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.3/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
Parketta készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája
B típus Szegek, csavarok, rögzítőanyagok
B típus Ragasztóanyagok
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A parkettaburkolat anyagának, készítési technológiájának ismerete
Szegek, csavarok, rögzítőanyagok, ragasztóanyagok ismerete
A hajópadló és lambériaburkolat anyagának, készítési technológiájának ismerete
A parketta, hajópadló, lambériaburkolat készítéséhez szükséges kisgépek
használatának ismerete
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/2.1/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
Parkettázás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rögzíti a burkolatot
Szegez
Ragaszt
Szegélylécet, takarólécet rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B típus Fa anyagú burkolatok
B típus Szegek, csavarok, rögzítőanyagok
B típus Ragasztóanyagok
B típus Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B típus Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Burkoló kéziszerszámok használata
5. szint Faipari kéziszerszámok használata
4. szint Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
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18. TANANYAGEGYSÉG

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0 252 252

Képzési idő:
252 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Parkettázási munkák
A parkettaburkolat anyagának, készítési technológiájának ismerete
Szegek, csavarok, rögzítőanyagok, ragasztóanyagok ismerete
A hajópadló és lambériaburkolat anyagának, készítési technológiájának ismerete
A parketta, hajópadló, lambériaburkolat készítéséhez szükséges kisgépek használata
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19. TANANYAGEGYSÉG

81

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.1/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felületkezelést végez
Csiszolja a burkolatot
Lakkozza a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok, fapácok anyagai
C típus Felületkezelő és -védő anyagok
C típus Higítók és oldószerek anyagai
C típus Festékek, lakkok anyagai
B típus Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felületkezelés készítése
Felületkezelő és -védő anyagok, felületi bevonatok, fapácok anyagainak, higítók és
oldószerek anyagainak, festékek és lakkok anyagainak ismerete
A felületkezelés elkészítéséhez szükséges kisgépek használata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/3.2/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületkezelés módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Felületi bevonatok, fapácok anyagai
C típus Felületkezelő és -védő anyagok
C típus Higítók és oldószerek anyagai
C típus Festékek, lakkok anyagai
B típus Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felületkezelő és -védő anyagok, felületi bevonatok, fapácok anyagainak, higítók és
oldószerek, festékek és lakkok ismerete
A felületkezelés elkészítéséhez szükséges kisgépek használatának ismerete
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tananyagelem
óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/4.1/0474-06
A tananyagelem megnevezése:
Parketta javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Visszabontja a parkettát
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolat javítási munkáinak technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Burkolatjavítási munkák
A burkolatjavítási munka technológiáinak ismerete (csiszolás, hézagolás, elemcsere,
bevonatfelújítás, szegélyek pótlása, javítása)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0475-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Méretellenőrzés
B típus Mérőeszközök, kitűzőeszközök
C típus Épületszerkezetek fajtáinak, rendeltetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretellenőrzési ismeret
Mérőeszközök, kitűzőeszközök ismerete
Épületszerkezetek fajtáinak, rendeltetésének ismerete
Építészeti műszaki rajz értelmezése
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elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0 0
0 0
0 90 342
0 99
0 0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.2/0475-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületelőkészítés anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önterülő burkolatok anyagai
C típus Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok
B típus Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája
B típus Önterülő burkolat készítésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felület alapozása, önterülő burkolat készítésének technológiája
Az önterülő burkolat anyagai
Aljzatkiegyenlítők, aljzatjavítók anyaga, készítési technológiájának ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.3/0475-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait
Kitűzi a burkolatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pontok, egyenesek, ívek kitűzése
B típus Burkolatok kitűzése
B típus Mérőeszközök, kitűzőeszközök
C típus Burkolatterületek számítása
B típus Burkolatok mérése, számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérő- és kitűző eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A burkolat kitűzése
Pontok, egyenesek, ívek kitűzése
Mérőeszközök, kitűzőeszközök használata
Magassági (vízszintvonal) és lejtéskitűzés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.4/0475-06
A tananyagelem megnevezése:
A felület alapozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhordja a felületre az alapozó anyagot
Összekeveri a burkolat alapanyagait
Felhordja a felületre az önterülő burkolóanyagot
Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet
Helyreállítja az aljzatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önterülő burkolatok anyagai
C típus Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok
B típus Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája
B típus Önterülő burkolat készítésének technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
99 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felület alapozása, önterülő burkolat készítése
Az önterülő burkolat anyagainak, készítési technológiájának ismerete
Aljzatkiegyenlítők, aljzatjavítók anyagainak készítési technológiájának ismerete
Felületelőkészítési munkák ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.5/0475-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérések, számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérőeszközök, kitűzőeszközök
C típus Burkolatterületek számítása
B típus Burkolatok mérése, számítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mérő- és kitűző eszközök készség szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
45 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti műszaki rajz alapján anyagszükséglet megállapítása
Burkolási szakmai számítások: burkolatterület-számítás, burkolatok mérése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
31 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
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Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon,
szakvásárokon való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás,
elektronikus számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
187/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
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Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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