MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS
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,
– az 54 582 04 0000 00 00 Mélyépítő technikus 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: 54 582 04 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Mélyépítő technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

3123
2
70 %
30 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

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:
– geodéziai mérőszoba
– építési terület
– tanterem
– szaktanterem
– tanműhely
– demonstrációs terem
– számítógép-terem
– építőanyag és talajmechanikai laboratórium
– üzemlátogatás munkahelyi laboratóriumban
– nagyüzemi termelőhely
– gyakorlóterem
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:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
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
3123

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Építésztechnikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Irányítással részt vesz a mélyépítési műszaki tervdokumentációk kidolgozásában
Irányítja és szervezi a szükséges talajfeltárásokat
Részt vesz az építéskivitelezés műszaki előkészítésében
Részt vesz a mélyépítési létesítmény kivitelezésének építéshelyi előkészítésében
Részt vesz a létesítmények kivitelezésének tevékenységében
Részt vesz a kivitelezés ügyvitelében és szervezésében
Részt vesz a létesítmények műszaki átadás-átvételi, használatbavételi eljárásában
Közreműködik a mélyépítési létesítmények üzemeltetésének, fenntartásának, karbantartásának
és garanciális építési feladatainak ellátásában
Biztosítja a megfelelő munkakörülményeket

azonosító száma
54 582 05 0000 00 00
54 582 02 0000 00 00
54 215 01 0000 00 00
54 582 03 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Vízépítő technikus
Közlekedésépítő technikus
Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus

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:
0688-06 Építőipari kivitelezés tervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket
Irányítás mellett terveket szerkeszt
Irányítás mellett költségvetést készít
Részt vesz a tervdokumentáció összeállításában
Kiviteli és organizációs terveket egyeztet
Irányítja az építési terület lekerítését
Megszervezi és irányítja az ideiglenes energiaellátás és közművek építését
Kijelöli, felépítteti, megrendeli az építkezés ideiglenes építményeit
Kijelöli, biztosítja a szállítási útvonalakat az építési területen belül, és kapcsolódását a
külső úthálózattal
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Koordinálja a szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag)
Felméri az elvégzett munkákat
Megszervezi az átadás-átvételi eljárást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Épületszerkezettan
B Erőtan, statika
B Épületfizika, hőtechnika
B Előregyártott szerkezetek, épületegységek
B Építőanyagok
B Műemlékvédelem
C Ideiglenes építmények tervezése
B Organizáció (felvonulás-levonulás)
B Ideiglenes energiaellátási szükségletek meghatározása
B Öltöző és egyéb szociális létesítmények igénye
C Tárolási előírások
C Szállítóeszközök építési területen belül
C Közúti és vasúti szállítás
C Szervezeti felépítés (pl. építésvezető-munkahelyi mérnök-művezető)
B Kapcsolattartás a hatóságokkal
B Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal
B Árajánlatok készítésének szabályai
B Költségvetési ismeretek
A Mennyiségek meghatározása, matematikai műveletek
B Adózási ismeretek (áfa)
B Építésgépesítés (daru stb.)
B Munkagödör körülhatárolása
B Külső kapcsolatok dokumentálása (levelezés, számlák, engedélyek stb.)
B Munkakörülmények meghatározása
B Napi feladatok rögzítési követelményei
B Balesetek, rendkívüli események rögzítése
B Munkaterület átvételi jegyzőkönyv vezetése
B Kész munka dokumentumai (mennyiségek)
B Kész munka átadási jegyzőkönyve
B Anyagok minőségének igazolási rendszere
A Elektromos eszközökkel végzett munka
A Anyagszállítás, terhelhetőség
A Munkavégzés zajos, poros területen
A Veszélyes anyagokkal végzett munka
B Folyamatos munkavégzés, pihenőidő
B Takarítás
B Hulladékkezelés
B Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
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2
2
2
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5

ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Idegen nyelvű kézírás
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Információforrások kezelése
Építészeti rajz olvasása, értelmezése
Építészeti, műszaki rajz készítése
Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzrendészeti jelképek értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Mértani képesség
Irodatechnikai eszközök használata
Balesetelhárítás/kármentés érdekében szükséges eszközök kezelése

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Konszenzuskészség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0689-06 Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat
Kézi és gépi mérések eredményeit feldolgozza, értékeli
Kitűzést végez
Megszervezi a napi munkát
Kiadja és ellenőrzi a napi munkát
Irányítja a rábízott terület műszaki védelmét
Részt vesz a műszaki átadás-átvétel folyamatában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kitűzés szögmérő műszer nélkül
B Kitűzés szögmérő műszerrel
C Szintezés módszerei
C Szintezés műszerei
C Szintezés eszközei
C Magasságmérés
C Körív kitűzése
C Vízszintes alappontok meghatározása
C Tachimetria
B Vonalas létesítmények kitűzései
C Munkavégzés személyi feltételei
C Munkavégzés tárgyi feltételei
B Laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
B Laboratóriumi vizsgálati módszerek és szabályok
B Mérési eredmények feldolgozása, ábrázolása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3
Elemi számolási készség
3
Építőanyag-labortechnikai eszközök használata
3
Talajmechanikai labortechnikai eszközök használata
3
Földméréstani mérőeszközök használata
3
Talajmechanikai szakvélemény olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
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Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0690-06 Mélyépítési létesítmények építése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerkeszti, kidolgozza a vázlatterveket, építési, engedélyezési terveket
Részt vesz a műszaki leírás elkészítésében
Közreműködik a hatósági, szakhatósági engedélyezés előkészítésében, eljárásaiban
Részt vesz a környezeti hatásvizsgálat elkészíttetésében
Részt vesz a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában
Geodéziai felméréseket végez
Felülvizsgálja és összeállítja a költségvetést
Elkészíti az árkalkulációt, meghatározza az ajánlati árat
Előkészíti a szerződéskötéseket, az alvállalkozói szerződéseket
Összeállítja a pályázati, versenytárgyalási dokumentációs javaslatot
Részt vesz a kivitelezés szervezési dokumentációjának elkészítésében
Előkészíti az építés időbeli szervezési dokumentációját, munkamenet-ütemterveket
állít össze
Meghatározza az anyag-, gép-, munkaerő-szükségletet, megrendelési, felhasználási
ütemterveket készít
Térbeli organizációs terveket készít
Megszervezi az építéshelyi anyagtárolást, az előkészítést, előregyártást szolgáló
épületek építését
Kialakítja és berendezi a szükséges telephelyeket
Ellenőrzi az ideiglenes létesítményeket a használatba vétel előtt
Megteremti az alvállalkozók fogadásához szükséges feltételeket
Szervezi és kiadja az építési feladatokat, vezeti a teljesítésről a felmérési naplót
Előkészíti a kivitelezési feladatokat egységenként és időben, meghatározza a napi
feladatokat
Átveszi és ellenőrzi az építési anyagokat, segédeszközöket, gépeket
Összeállítja és ellenőrzi a számlákat, előkészíti a kifizetéseket
Érvényesíti és ellenőrzi a munkavégzés során a baleset-, munka- és környezetvédelmi
előírások betartását
Ellátja az ellenőrzési feladatokat a beruházó vagy a hatóság megbízásából
Részt vesz a szerződéses teljesítmények ellenőrzésében
Fogadja és érvényesíti a műszaki ellenőr észrevételeit
Ellenőrzi a mélyépítési műtárgyak, közműhálózatok és -berendezések üzemképességét
Ellenőrzi az elkészült szerkezetek meglétét, minőségi követelményeinek való
megfelelést, rögzíti a hiányosságokat
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Ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok teljesülését
Előkészíti, megszervezi a hatósági használatbavételi eljárást
Gondoskodik a hiánypótlások teljesítéséről, a javítási, szavatossági és jótállási
kötelezettségek teljesítéséről
Elvégzi a létesítmények, szerkezeti elemek térbeli elhelyezéséhez szükséges kitűzési
feladatokat
Elvégzi, irányítja a földmunkákkal, alapozásokkal, út- és közműhálózat építésével
kapcsolatos kivitelezési feladatokat
Irányítja, esetenként részt vesz az egyszerűbb szerkezetek falazási, vakolási,
betonozási, burkolási munkáiban
Részt vesz a bonyolultabb szerkezetépítési, szerelési munkák irányításában
Érvényesíti és ellenőrzi a kivitelezés során a tervezési, technológiai, minőségi
követelményeket
Mintát vesz, illetve elvégzi az építési anyagok helyszíni vizsgálatát
Irányítja, esetenként részt vesz a létesítmények szükséges bontási munkálataiban
Biztosítja az üzemeltetéshez szükséges anyag- és energiaszükségletet, meghatározza a
munkaerő-szükségletet
Biztosítja és ellenőrzi az előírt üzemeltetési körülményeket
Felméri a meglévő létesítményeket, elvégzi a szerkezetek állagvizsgálatát és értékeli
azokat
Részt vesz a karbantartási, felújítási tervek készítésében
Lokalizálja, illetve elhárítja az üzemelésből, használatból származó károsodásokat
Elvégzi a létesítmények állagának folyamatos ellenőrzését, kijavítja (kijavíttatja) az
észlelt hibákat
Előkészíti és megszervezi a jelentősen károsodott, elhasználódott, elavult szerkezeti
elemek felújítását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A kivitelezés eszközigénylésének megállapítása
A A munka minőségének ellenőrzése, kritériumok
B Alapozások munkafolyamatai (elsősorban a mélyalapozások)
B Állagvizsgálat, diagnosztika, folyamatos ellenőrzés
B Engedélyezési eljárások szabályai
E
Engedélyezési tervek
A Építési napló vezetésének szabályai
A Felmérési napló tartalma, vezetésének szabályai
B Felújítások
B Földmunkák munkafolyamatai
B Gépek kiválasztásának szempontjai
A Gépek telepítése
A Helyszíni vizsgálatok szabályai, eszközei
E
Kiviteli tervek
B Környezeti hatásvizsgálat tartalma, szabályai
B Közművek építése
A Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
A Méretarányok, jelölések
C Munkajogi ismeretek és ezek alkalmazása
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B
D
A
C
C
B
B
C
B
B
B
B
E

Munkamenettervek ismerete, alkalmazása
Műleírások tartalmi követelményei
Műszaki ábrázolási módok
Pályázatok készítésének szabályai
Pályáztatás, versenytárgyalások szabályai
Szakterületi hozzájárulások tartalma
Számlák elkészítésének szabályai
Szerződéskötések
Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
Tervszerű megelőző karbantartás
Úthálózat építésének munkái
Ütemtervek kidolgozása és betartatása
Vázlattervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
3
Mélyépítő rajz készítése
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5
Közművek rajzainak olvasása, értelmezése
3
Közművek rajzainak készítése
5
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
5
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
5
Mélyépítő jelképek értelmezése
3
Építészeti, gépészeti jelképek értelmezése
4
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szaglás
Állóképesség
Tájékozódás
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Irányíthatóság
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
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Rendszerekben való gondolkodás
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
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
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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Az 54 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0688-06
Építőipari kivitelezés tervezése
0689-06
Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
0690-06
Mélyépítési létesítmények építése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok

13

8. A képzés szerkezete
Az 54 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű
szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2

206/3.0/0459-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

206/2.0/0689-06

206/2.0/0459-06
206/2.0/0688-06

206/1.0/0459-06

1

206/1.0/0688-06

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

206/3.0/0688-06

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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

206/1.0/0690-06

206/1.0/0689-06

2
3
4

206/3.0/0690-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

206/4.0/0690-06

206/1.0/0886-06

206/4.0/0688-06

18

206/2.0/0690-06

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

206/1.0/0459-06

2

206/2.0/0459-06

3
4

206/3.0/0459-06
206/1.0/0688-06

Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Tervezőasszisztensi feladatok

5

206/2.0/0688-06

Építési dokumentáció összeállítása

6

206/3.0/0688-06

7
8
9
10
11
12
13
14

206/4.0/0688-06
206/1.0/0689-06
206/2.0/0689-06
206/1.0/0690-06
206/2.0/0690-06
206/3.0/0690-06
206/4.0/0690-06
206/1.0/0886-06

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

132

0

102

234

54

0

0

54

80
190

0
0

0
0

80
190

92

0

0

92

54

54

142

0
0
68
0
0
0
0
11
133

26
12
0
49
21
98
0
10
372

98
45
180
258
84
272
30
77
1836

Ideiglenes létesítmények,
34
ideiglenes energiaellátás
Átadás-átvételi eljárás
72
Munkaszervezés feladatai
33
Mérés és kitűzés
112
A kivitelezés előkészítése
209
A kivitelezés irányítása
63
A kivitelezés feladatai
174
Fenntartás
30
Általános vállalkozási feladatok
56
Mindösszesen óra: 1331

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.

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
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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:
0688-06 Építőipari kivitelezés tervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Költségvetés készítése kiviteli terv alapján számítógéppel, kiviteliterv-részlet
számítógépes feldolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Építés közben előforduló, azonnali intézkedést igénylő statikai problémák
megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 75 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Magyar nyelvű hivatalos levél megfogalmazása (kézírás)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Idegen nyelvű, építési technológiát ismertető szöveg feldolgozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Építésszervezési előírások, követelmények ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Építési terület berendezése, segédüzemek helyének kitűzése organizációs terv
alapján (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 5%
4. feladat 15%
5. feladat 5%
6. feladat 25%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0689-06 Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, ezek értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Építőanyagok helyszíni vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Geodéziai mérések, kitűzés, jegyzőkönyv készítése, feldolgozása
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Talajmechanikai ismeretek, a talajmechanikai szakvélemény tartalma
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 10%
3. feladat 50%
4. feladat 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0690-06 Mélyépítési létesítmények építése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mélyépítési létesítmények kiviteli részletterveinek, csomópontjainak elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kivitelezés írásosos dokumentumai, gazdasági, jogi kérdései (naplózás,
költségvetés, számlázás, szerződések stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott létesítmény kiviteli részfeladatának elvégzése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 50%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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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
Az 54 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 35
5. vizsgarész: 5
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Mélyépítő
technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Mélyépítő technikus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

206/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza

206/1.1/0459-06
206/1.2/0459-06
206/1.3/0459-06
206/1.4/0459-06

60
72
0
0

0 0
0 0
234
0 49
0 53

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.1/0459-06
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:
Geodéziai mérőszoba
Építési terület
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet csoportbontásban
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:
206/1.2/0459-06
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%
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Műveletek gyakorlása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
72 óra elmélet csoportbontásban
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:
206/1.3/0459-06
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%
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Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
49 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:
206/1.4/0459-06
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
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Tanműhely
Képzési idő:
53 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.1/0459-06
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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54 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:
206/3.1/0459-06
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:
80 óra elmélet csoportbontásban
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:
206/1.1/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolat a hatóságokkal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kapcsolattartás a hatóságokkal
B típus Műemlékvédelem
B típus Külső kapcsolatok dokumentálása (levelezés, számlák, engedélyek stb.)
C típus Szervezeti felépítés (pl. építésvezető-munkahelyi mérnök-művezető)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 25%
Írásos elemzések készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az építési tevékenységet megelőző feladatok (pl. engedélyeztetés)
Irodai feladatok, levelezés
Felelősségvállalás a munkahelyen (hierarchia)
Feladatkör, hatáskör és a hozzá kapcsolódó felelősségi körök
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.2/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédtervezői feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítás mellett terveket szerkeszt
Részt vesz a tervdokumentáció összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Épületszerkezettan
B típus Erőtan, statika
B típus Épületfizika, hőtechnika
B típus Előregyártott szerkezetek, épületegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint ECDL CAD
3. szint ECDL Képszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Építészeti, műszaki rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 30%
Építészeti rajz kiegészítése 30%
Építészeti rajz készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
124 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezettervezési feladatok
Erőtani tervezés, ellenőrzés
Épületfizikai alapismeretek
Építési rendszerek
Előregyártás
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Statika részei, statikai alapfogalmak
Vektorelmélet
Keresztmetszeti jellemzők
Igénybevételek, igénybevételek ábrázolása
Tartók változatai
Állékonysági vizsgálatok
Alapozások, falazatok, pillérek , földművek, támfalak méretezése, ellenőrzése
Falazott szerkezetek, hajlított szerkezetek (acél, fa, vasbeton) méretezése és
ellenőrzése, hajlításra és nyírásra
Alakváltozások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.3/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetéskészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítás mellett költségvetést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Költségvetési ismeretek
A típus Mennyiségek meghatározása, matematikai műveletek
B típus Árajánlatok készítésének szabályai
B típus Adózási ismeretek (áfa)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Költségvetési ismeretek
Költségvetés-készítést segítő programok használata
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.1/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Építési dokumentáció rendszerezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a tervdokumentáció összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Épületszerkezettan
B típus Erőtan, statika
B típus Épületfizika, hőtechnika
B típus Előregyártott szerkezetek, épületegységek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kivitelezéshez szükséges tervfajták, kiegészítő dokumentációk és tartalmuk
Anyanyelvű és idegen nyelvű technológiai utasítások értelmezése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.2/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
A létesítmény kivitelezési folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiviteli és organizációs terveket egyeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavégzés zajos, poros területen
A típus Veszélyes anyagokkal végzett munka
B típus Folyamatos munkavégzés, pihenőidő
A típus Elektromos eszközökkel végzett munka
B típus Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal
B típus Építőanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
43 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Organizációs tervek olvasása
A technikus organizációs feladatainak meghatározása
Munkavédelmi előírások az építési helyszínen
Anyanyelvű és idegen nyelvű műszaki leírások, technológiai leírások, bizonylatok
értelmezése
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206/3.0/0688-06

Ideiglenes
létesítmények,
ideiglenes
energiaellátás

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza

206/3.1/0688-06
206/3.2/0688-06
206/3.3/0688-06
206/3.4/0688-06

18
0
16
0

0 0
0 54
142
0 0
54 0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.1/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Ideiglenes energiaellátás biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi és irányítja az ideiglenes energiaellátás és közművek építését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ideiglenes energiaellátási szükségletek meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Organizációs rajz elemzése, hibakeresés 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kivitelezéshez szükséges közművek meghatározása és biztosítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.2/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Ideiglenes létesítmények építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Megszervezi és irányítja az ideiglenes energiaellátás és közművek építését
Kijelöli, felépítteti, megrendeli az építkezés ideiglenes építményeit
Irányítja az építési terület lekerítését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ideiglenes építmények tervezése
B típus Organizáció (felvonulás-levonulás)
B típus Öltöző és egyéb szociális létesítmények igénye
B típus Munkagödör körülhatárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Állóképesség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési helyszín berendezése
Építési segédüzemek
Ideiglenes vezetékek, épületek építésének szabályai
A biztonságos munkahely feltételei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.3/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszállítás az építési helyszínre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli, biztosítja a szállítási útvonalakat az építési területen belül, és kapcsolódását a
külső úthálózattal
Koordinálja a szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállítóeszközök építési területen belül
C típus Közúti és vasúti szállítás
A típus Anyagszállítás, terhelhetőség
B típus Anyagok minőségének igazolási rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Organizációs vázlat(rajz) készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szállítási feladatok koordinálása
Szállítóeszközök ismerete
Építéshelyi anyagmozgatás eszközei, gépei
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.4/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építési terület berendezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koordinálja a szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkagödör körülhatárolása
B típus Építésgépesítés (daru stb.)
C típus Tárolási előírások
B típus Munkakörülmények meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzrendészeti jelképek értelmezése
5. szint Balesetelhárítás/kármentés érdekében szükséges eszközök kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építést segítő nagy munkagépek ismerete
Biztonságos munkavégzés nagy munkagépekkel (pl. emelőberendezésekkel,
cölöpverővel)
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Átadás-átvételi
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szk
szk

206/4.1/0688-06
206/4.2/0688-06
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0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/4.1/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészületek az átadásra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az elvégzett munkákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kész munka dokumentumai (mennyiségek)
B típus Napi feladatok rögzítési követelményei
B típus Balesetek, rendkívüli események rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzrendészeti jelképek értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Mértani képesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 30%
Felmérési terv(rajz) készítése 30%
Esetleírás készítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési napló tartalma
Az építési napló mint hivatalos dokumentum
Anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanusító dokumentumainak
szakágankénti csoportosításban jegyzékekkel történő előkészítése
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Nyomáspróba jegyzőkönyvek, érintésvédelmi jegyzőkönyv, közműhozzájárulások,
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szakhatósági hozzájárulásai beszerzése
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat beszerzése
Tervtől eltérő megvalósulás esetén szakágankénti megvalósulási terv beszerzése
Nyilatkozat beszerzése a hulladékgazdálkodásról
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/4.2/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Befejező munkálatok, munkaterület-takarítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi az átadás-átvételi eljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarítás
B típus Hulladékkezelés
B típus Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi előírások
Veszélyes hulladékok kezelése
A munkahely rendezettsége és a balesetvédelem kapcsolata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/4.3/0688-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaterület-, és objektumátadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi az átadás-átvételi eljárást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület átvételi jegyzőkönyv vezetése
B típus Kész munka átadási jegyzőkönyve
B típus Anyagok minőségének igazolási rendszere
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az átadás-átvétel hivatalos dokumentumai, mellékletei
Az átadás-átvétel lebonyolítása
Anyagok, szerkezetek, berendezések minőségtanusító dokumentumainak
szakágankénti csoportosításban jegyzékekkel történő átadása
Nyomáspróba jegyzőkönyvek, érintésvédelmi jegyzőkönyv, közműhozzájárulások,
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szakhatósági hozzájárulásanak átadása
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat átadása
Tervtől eltérő megvalósulás esetén szakágankénti megvalósulási terv átadása
Nyilatkozat átadása a hulladékgazdálkodásról
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szk
szk
szk

206/1.1/0689-06
206/1.2/0689-06
206/1.3/0689-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.1/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaszervezés személyi és tárgyi feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a napi munkát
Kiadja és ellenőrzi a napi munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Humánerőforrások biztosítása
Átképzés, továbbképzés
Pályázatok és pályáztatás
Építőipari vállalkozás
Munkajogi, biztonságtechnikai ismeretek
Építési adminisztrációs munkák ismerete (építési napló, felmérési napló stb.)
Átadás-átvétel követelményei, minőségi követelmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.2/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyek kialakításának, gépesítésének elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a műszaki átadás-átvétel folyamatában
Irányítja a rábízott terület műszaki védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földmunkagépek, építés és fenntartás gépei
Környezetvédelem
Környezetvédelmi depóniák és zajvédő falak
Különböző építési technológiák ismerete, időbeni ütemezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.3/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyek kialakításának, gépesítésének gyakorlati ismeretei
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a napi munkát
Kiadja és ellenőrzi a napi munkát
Irányítja a rábízott terület műszaki védelmét
Részt vesz a műszaki átadás-átvétel folyamatában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka és gépellátás szervezésének gyakorlata
Munkagépek biztonságtechnikai ellenőrzése
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Mérés és kitűzés

azonosítója
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206/2.3/0689-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.1/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi minősítés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat
Kézi és gépi mérések eredményeit feldolgozza, értékeli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
B típus Laboratóriumi vizsgálati módszerek és szabályok
B típus Mérési eredmények feldolgozása, ábrázolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanikai szakvélemény olvasása, értelmezése
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag és talajmechanikai laboratórium
Üzemlátogatás munkahelyi laboratóriumban
Szaktanterem
Képzési idő:
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58 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyi anyagvizsgálatok, minőségbiztosítás
Minőségirányítási rendszer
Talajok alkotórészei, ezek arányai, a talajok fizikai szilárdsági jellemzői
Talajok állapotjellemzői: víztartalom, vízmozgás a talajban, sűrűség, konzisztencia
Talajok alakváltozása, feszültségek a talajban, süllyedés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.2/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi minősítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat
Kézi és gépi mérések eredményeit feldolgozza, értékeli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
B típus Laboratóriumi vizsgálati módszerek és szabályok
B típus Mérési eredmények feldolgozása, ábrázolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építőanyag-labortechnikai eszközök használata
3. szint Talajmechanikai labortechnikai eszközök használata
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Talajmechanikai szakvélemény olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Anyagminták azonosítása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag és talajmechanikai laboratórium
Üzemlátogatás munkahelyi laboratóriumban
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajminták és építőanyagok munkahelyi laboratóriumi ellenőrzése
Eredmények feldolgozása
Talajmechanikai szakvélemény tartalma, értelmezése, készítése
3. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
206/2.3/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi és gépi mérések eredményeit feldolgozza, értékeli
Kitűzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szintezés módszerei
C típus Szintezés műszerei
C típus Szintezés eszközei
B típus Vonalas létesítmények kitűzései
C típus Tachimetria
C típus Vízszintes alappontok meghatározása
C típus Magasságmérés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstani mérőeszközök használata
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Geodéziai térképek értelmezése 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Geodéziai mérőszoba
Demonstrációs terem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vonalas létesítmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos földmérési munkák
Vízszintes alappontok meghatározása
Földrajzi és geodéziai alapfogalmak, térképek
Vízszintes mérések, magasságmérés
Mérési adatok feldolgozása, módszerek és ábrázolási módok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.4/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzések gyakorlata
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitűzést végez
Kézi és gépi mérések eredményeit feldolgozza, értékeli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kitűzés szögmérő műszer nélkül
B típus Kitűzés szögmérő műszerrel
C típus Vízszintes alappontok meghatározása
C típus Magasságmérés
B típus Vonalas létesítmények kitűzései
C típus Körív kitűzése
C típus Tachimetria
C típus Szintezés módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstani mérőeszközök használata
4. szint Idegen nyelvű műszerfeliratok értelmezése, megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Térbeli tájékozódás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Gyakorlóterem
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű eszközök és használatuk, a teodolit használata
Magasságmérő eszközök és módszerek: optikai szintezőműszer, tachiméter, modern
lézeres, elektronikus műszerek ismerete
Mérések gyakorlati megvalósítása, különböző mérési módszerek ismerete
Építés közbeni kitűzések, ellenőrző mérések
Jegyzőkönyv vezetés
A mérés értékelése
Mérési eredmények feldolgozása, hossz- és keresztszelvények szerkesztése,
szintvonalszerkesztés, fotogrammetria
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.1/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Építészeti tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerkeszti, kidolgozza a vázlatterveket, építési, engedélyezési terveket
Részt vesz a műszaki leírás elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Vázlattervek
E típus Engedélyezési tervek
E típus Kiviteli tervek
A típus Méretarányok, jelölések
A típus Műszaki ábrázolási módok
D típus Műleírások tartalmi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítő rajz készítése
5. szint Mélyépítő jelképek értelmezése
5. szint Közművek rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Közművek rajzainak készítése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 30%
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Mélyépítési rajz készítése, értelmezése 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési tervek, tervfajták ismerete, szabályai, ábrázolási módok, szerkesztés,
számítógépes feldolgozás
A műszaki leírás tartama, készítése, értelmezése
Számítógéppel támogatott tervezési tevékenységek elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.2/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Statikai tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerkeszti, kidolgozza a vázlatterveket, építési, engedélyezési terveket
Részt vesz a műszaki leírás elkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Kiviteli tervek
E típus Engedélyezési tervek
A típus Műszaki ábrázolási módok
D típus Műleírások tartalmi követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítő rajz készítése
5. szint Közművek rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Közművek rajzainak készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Statikai tervek számításainak és rajzainak értelmezése 30%
Statikai tervek számításainak és rajzainak elkészítése 40%
Szerkezeti rajz elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző mélyépítési létesítmények statikai tervei, számítások
Tartószerkezetek, alapozások, vasbeton szerkezetek
Előírások, rendeletek, szabványok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.3/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Engedélyezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közreműködik a hatósági, szakhatósági engedélyezés előkészítésében, eljárásaiban
Részt vesz a környezeti hatásvizsgálat elkészíttetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Engedélyezési eljárások szabályai
B típus Környezeti hatásvizsgálat tartalma, szabályai
B típus Szakterületi hozzájárulások tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
5. szint Közművek rajzainak olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Írásos elemzések készítése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Környezetvédelmi ismeretek, a hatástanulmány tartalma, eljárási szabályai
Engedélyezési eljárások szabályai, tartalmi követelményei
Engedélyezési hatóságok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.4/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Felmérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák irányításában
Geodéziai felméréseket végez
Elvégzi a létesítmények, szerkezeti elemek térbeli elhelyezéséhez szükséges kitűzési
feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
5. szint Közművek rajzainak olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Tájékozódás
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geodéziai és talajmechanikai felmérések, módszerei, az eredmények feldolgozása
Létesítmények kitűzése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.5/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Költségvetés, szerződések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja és összeállítja a költségvetést
Elkészíti az árkalkulációt, meghatározza az ajánlati árat
Előkészíti a szerződéskötéseket, az alvállalkozói szerződéseket
Összeállítja a pályázati, versenytárgyalási dokumentációs javaslatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pályázatok készítésének szabályai
C típus Pályáztatás, versenytárgyalások szabályai
C típus Szerződéskötések
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Költségvetési kiírás műszaki és gazdasági szabályai és szabályai, a költségvetés
összetevői
A szerződésekkel kapcsolatos jogi ismeretek
Pályáztatással kapcsolatos jogi ismeretek, eljárási szabályok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.6/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezési dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kivitelezés szervezési dokumentációjának elkészítésében
Előkészíti az építés időbeli szervezési dokumentációját, munkamenet-ütemterveket
állít össze
Meghatározza az anyag-, gép-, munkaerő-szükségletet, megrendelési, felhasználási
ütemterveket készít
Térbeli organizációs terveket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ütemtervek kidolgozása és betartatása
B típus Munkamenettervek ismerete, alkalmazása
B típus A kivitelezés eszközigénylésének megállapítása
B típus Gépek kiválasztásának szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Organizációs rajz készítése az építési helyszínről 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kivitelezés időbeli és térbeli szervezési dokumentációjához szükséges az építési
sorrend, az adott technológia, az ehhez szükséges anyagok, eszközök, gépek ismerete
Építési anyagok tárolási szabályai, segédüzemek kialakítása, helyszíni elrendezése
Telephelyek kialakítása, minőségi és munkavédelmi követelmények
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A technológia és az elvégzendő feladat függvényében a szakemberszükséglet
meghatározása, munkajogi ismeretek
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.7/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi az építéshelyi anyagtárolást, az előkészítést, előregyártást szolgáló
épületek építését
Kialakítja és berendezi a szükséges telephelyeket
Ellenőrzi az ideiglenes létesítményeket a használatba vétel előtt
Megteremti az alvállalkozók fogadásához szükséges feltételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kivitelezés eszközigénylésének megállapítása
B típus Gépek kiválasztásának szempontjai
A típus Gépek telepítése
C típus Munkajogi ismeretek és ezek alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építési terület
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kivitelezés időbeli és térbeli szervezési dokumentációjának gyakorlati alkalmazása
Építési anyagok tárolása, raktárak, depóniák, segédüzemek kialakítása, helyszíni
elrendezése
Telephelyek kialakítása, minőségi és munkavédelmi követelmények
Alvállalkozók munkafeltételeinek kialakítása
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Alvállalkozók munkatevékenységének koordinálása technológiai, munkabiztonsági
előírások alapján
Alvállalkozói tevékenységek mennyiségi és minőségi átvétele, ezzel kapcsolatos
adminisztrációk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.1/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi és kiadja az építési feladatokat, vezeti a teljesítésről a felmérési naplót
Előkészíti a kivitelezési feladatokat egységenként és időben, meghatározza a napi
feladatokat
Fogadja és érvényesíti a műszaki ellenőr észrevételeit
Összeállítja és ellenőrzi a számlákat, előkészíti a kifizetéseket
Érvényesíti és ellenőrzi a munkavégzés során a baleset-, munka- és környezetvédelmi
előírások betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka minőségének ellenőrzése, kritériumok
A típus Építési napló vezetésének szabályai
A típus Felmérési napló tartalma, vezetésének szabályai
B típus Számlák elkészítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Leírás készítése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Építési terület
Képzési idő:
42 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési és felmérési napló vezetésének valamint az egyéb munkahelyi
adminisztrációs, dokumentációs feladatok szabályai
Építési anyagok, segédeszközök, berendezések és gépek ismerete
A különböző építési technológiákhoz kapcsolódó munkavédelmi, tűzvédelmi és
környezetvédelmi ismeretek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.2/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatos munkavégzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vesz, illetve elvégzi az építési anyagok helyszíni vizsgálatát
Átveszi és ellenőrzi az építési anyagokat, segédeszközöket, gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka minőségének ellenőrzése, kritériumok
A típus Helyszíni vizsgálatok szabályai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Technológiai minták elemzése 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építési terület
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mintavétel és szabályai, építőanyagok és szerkezetek helyszíni vizsgálata
A helyszíni vzsgálatok eredményeinek értékelése, feldolgozása, dokumentálása
A helyszíni vizsgáltok eredményei alapján intézkedések kezdeményezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/2.3/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
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Ellenőrzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja az ellenőrzési feladatokat a beruházó vagy a hatóság megbízásából
Részt vesz a szerződéses teljesítmények ellenőrzésében
Érvényesíti és ellenőrzi a kivitelezés során a tervezési, technológiai, minőségi
követelményeket
Ellenőrzi a mélyépítési műtárgyak, közműhálózatok és -berendezések üzemképességét
Ellenőrzi az elkészült szerkezetek meglétét, minőségi követelményeinek való
megfelelést, rögzíti a hiányosságokat
Ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok teljesülését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka minőségének ellenőrzése, kritériumok
A típus Helyszíni vizsgálatok szabályai, eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Esetleírás készítése 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mélyépítési létesítmények minőségi követelményei
A tervnek és a szakmai előírásoknak, szabványoknak való megfelelés felismerése
A tervező, beruházó, kivitelező jogai és kötelezettségei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.1/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, irányítja a földmunkákkal, alapozásokkal, út- és közműhálózat építésével
kapcsolatos kivitelezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapozások munkafolyamatai (elsősorban a mélyalapozások)
A típus Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Alapozások rajzainak készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építési terület
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Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapozások: alapozási módok és kiválasztásuk szempontjai
Alapozások fajtái: síkalapok, mélyalapok, különleges alapok
Számítások, talajsüllyedés
Alapozások kivitelezése, anyagok, technológiák, gépek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.2/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Földmunkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, irányítja a földmunkákkal, alapozásokkal, út- és közműhálózat építésével
kapcsolatos kivitelezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Földmunkák munkafolyamatai
A típus Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Földmunkákkal, földművekkel kapcsolatos rajz készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földművek
Talajok tulajdonságai
Földnyomás
Feszültségek a talajban
Állákonyság
Felszínmozgások
Vízelvezetés
Munkagödrök megtámasztása és víztelenítése
Tám és bélésfalak
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Földművek tervezése
Földművek építése: előkészítés, földfejtés, szállítás, földanyagok beépítése,
utómunkák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.3/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Közművek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, irányítja a földmunkákkal, alapozásokkal, út- és közműhálózat építésével
kapcsolatos kivitelezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közművek építése
A típus Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közművek rajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Közművek rajzainak készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Közművek, műtárgyak rajzainak készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közművek: alapfogalmak, csoportosítás, szempontok
Közművek elhelyezkedése, anyagai
Vezetékek építése
Gravitációs közművek (csatornázás, szennyvíztisztítás, átemelőtelepek)
Nyomás alatti közművek (vízellátás, gázellátás, távhőellátás)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.4/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Úthálózat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, irányítja a földmunkákkal, alapozásokkal, út- és közműhálózat építésével
kapcsolatos kivitelezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Úthálózat építésének munkái
A típus Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mélyépítő rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítő rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Útépítési rajzoak készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
41 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útépítés: alapfogalmak, az útépítés talajmechanikája, talajstabilizálás
Az utak alkotórészei, műtárgyai, úttartozékok
Az utak vízszintes és függőleges vonalvezetése
Városi utak, burkolatok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.5/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Mélyépítési létesítmények kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, irányítja a földmunkákkal, alapozásokkal, út- és közműhálózat építésével
kapcsolatos kivitelezési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapozások munkafolyamatai (elsősorban a mélyalapozások)
B típus Földmunkák munkafolyamatai
B típus Közművek építése
B típus Úthálózat építésének munkái
A típus Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
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Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Földmunkák kivitelezése
Vízelvezetés
Munkagödrök megtámasztása és víztelenítése
Tám és bélésfalak készítése
Földművek építése: előkészítés, földfejtés, szállítás földanyagok beépítése, utómunkák
Földmunkagépek
Síkalapok, mélyalapok kivitelezése, anyagok, technológiák, gépek
Részvétel városi utak építésében
Műtárgyak, úttartozékok, burkolatok készítése
Közművezetékek építése
Gravitációs közművek (csatornázás, szennyvíztisztítás, átemelőtelepek)
Nyomás alatti közművek (vízellátás, gázellátás, távhőellátás)
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/3.6/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
A kivitelezés irányítása, gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja, esetenként részt vesz az egyszerűbb szerkezetek falazási, vakolási,
betonozási, burkolási munkáiban
Részt vesz a bonyolultabb szerkezetépítési, szerelési munkák irányításában
Előkészíti, megszervezi a hatósági használatbavételi eljárást
Gondoskodik a hiánypótlások teljesítéséről, a javítási, szavatossági és jótállási
kötelezettségek teljesítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapozások munkafolyamatai (elsősorban a mélyalapozások)
B típus Földmunkák munkafolyamatai
B típus Közművek építése
B típus Úthálózat építésének munkái
A típus Mélyépítési kivitelezési feladatok koordinálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Szervezőkészség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Képzési idő:
35 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kőműves, burkoló, beton- és vasbetonkészítő gyakorlati ismeretek, anyagok
és kivitelezési technológiák
A használatbavételi eljárás szabályai
Szavatossági és jótállási kötelezettségek ismerete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/4.1/0690-06
A tananyagelem megnevezése:
Fenntartási építés, üzemeltetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja, esetenként részt vesz a létesítmények szükséges bontási munkálataiban
Biztosítja az üzemeltetéshez szükséges anyag- és energiaszükségletet, meghatározza a
munkaerő-szükségletet
Biztosítja és ellenőrzi az előírt üzemeltetési körülményeket
Felméri a meglévő létesítményeket, elvégzi a szerkezetek állagvizsgálatát és értékeli
azokat
Részt vesz a karbantartási, felújítási tervek készítésében
Lokalizálja, illetve elhárítja az üzemelésből, használatból származó károsodásokat
Elvégzi a létesítmények állagának folyamatos ellenőrzését, kijavítja (kijavíttatja) az
észlelt hibákat
Előkészíti és megszervezi a jelentősen károsodott, elhasználódott, elavult szerkezeti
elemek felújítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állagvizsgálat, diagnosztika, folyamatos ellenőrzés
B típus Felújítások
B típus Tervszerű megelőző karbantartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti, gépészeti jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Esetleírás készítése 20%
Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építési terület
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A létesítmények bontásának szabályai, biztonságtechnikai előírásai
A mélyépítési műtárgyak, közműhálózatok és berendezések üzemeltetési feltételei
Építmény- és műtárgyiagnosztikai ismeretek
Karbantartás, hibaelhárítás, felújítás
Épületenergetika alapjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.1/0886-06
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:
56 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:
206/1.2/0886-06
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:
7 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:
206/1.3/0886-06
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:
5 óra gyakorlat csoportbontásban
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:
206/1.4/0886-06
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:
5 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás,
elektronikus számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
206/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
68

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:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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