TETŐFEDŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő 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: 31 582 17 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Tetőfedő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

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

7632
2
40 %
60 %

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

az első év végén

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

építési terület
tanműhely
demonstrációs terem
számítógép-terem
szaktanterem
tanterem

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

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

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7632

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Tetőfedő

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő munkálatokat végez
Az ácsmunkát leellenőrzi, előkészíti a fedést
Megtervezi a tetőfedés munkafolyamatát
Megteremti a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
Előkészíti az anyagokat
Tetőfedéseket, tetőhéjalásokat készít
Nádtetőfedést készít archaikus építési technikával
Utómunkálatokat végez
Elvégzi az adminisztrációs munkát
Utólagos tetőjavítást végez

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

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

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

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0497-06 Tetőfedő feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a kiegészítők fajtáját, darabszámát
Szemrevételezi a tetősík egyenességét
Szükség szerint fóliaterítéseket végez
Deszkaborításokat készít
Lécezést készít
Szükség esetén ellenlécezést készít
Ellenőrzi a héjazat aljzatát
Kijelöli a kezdőpontot
Kijelöli a kiadó nyílásokat
Meghatározza a kiegészítők (hóvágók, hófogók, szellőzök) helyét
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Felszállítja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézzel; felvonó, csiga, daru
segítségével)
Méretre darabolja és rögzítésre előkészíti a fedő anyagokat
Elhelyezi a fedőanyag alá kerülő kiegészítőket
Kirakja a kezdő sort
Fedést készít
Beszabja a széleket
Beszabja a hajlatokhoz és az élgerinchez a fedőanyagokat
Rögzíti a vágott fedőelemeket
Elhelyezi a tetőfedő anyag fölé kerülő kiegészítőket
Elhelyezi és rögzíti a gerincelemeket
Héjazatot csatlakoztat kőműves, ács és bádogosszerkezethez
Letakarítja a munkaterületet
Elhelyezi a tartalék fedőanyagot a padlástérbe
Nádkévéket köt
Nádkévéket terít, illeszt, bever
Nádcsomókat rögzít
Gerincet és tetőt szeg
Ellenőrzi a kész munkát
Ellenőrzi a beépített anyagok épségét
Ellenőrzi szemrevételezéssel a tető esztétikai megjelenését
Kijavítja a talált hibákat
Szükség esetén héjazatot bont
A munkaterületet rendbe teszi az átvételhez
Megkeresi a hiba helyét
Megállapítja a hiba okát
Meghatározza a javítás módját
Kiépíti a hiba megközelítési útvonalat
Kibontja a hibás elemeket
Szükség esetén fedőanyagot készít a pótláshoz
Pótolja a hibás elemet
Karbantartja, tisztítja a tetőtartozékokat (lefolyók, csatornák)
Elbontja a megközelítési útvonalat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Építőanyagok általános tulajdonságai
C Természetes építészeti anyagok
C Építési kötőanyagok
D Habarcsok
C Építési műanyagtermékek
C Építési kerámiatermékek
C Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok
B Fémek
B Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
B Égetett agyag
B Cserepek fajtái
B Pala tulajdonsága, felhasználási területei
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B

Zsindely tulajdonsága, felhasználási területei
Síklemez tulajdonsága, felhasználási területei
Tavinád tulajdonsága, felhasználási területei
Kiegészítő elemek fajtái
Egyéb anyagok (fóliák, szigetelőanyagok) felhasználása
Hosszúság és területmérés
Tetőfedő anyagok kitűzése
Tetőfedő munkák szakszámításai
Szabványok és szabványos jelölésrendszerek
Méret megadási módok, szerkesztések
Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
Állványozás
Anyagvizsgálat
Tetőszerkezetek típusai, fedésük
Szigetelési módok
Fedél és födémszerkezetek
Szerelő-kéziszerszámok
Célszerszámok
Mérő- és ellenőrzési eszközök
Jelölőeszközök
Anyagmozgató eszközök
Tetőlétrák, állványok, védőtetők
Fedés, kúpozás, átrakás, pótlás lépései
Nádkötések, csomózás
Szigetelés fajtái, technológiája
Burkolás
Szerkezetek javítása, karbantartása
Kellősítés, védőrétegek elkészítése
Lécezés, deszkázás
Kezdősor kirakásának lépései
Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
Kapcsozás, zsinórozás
Ragasztás, hegesztés, rögzítés, leterhelés
Munkafolyamathoz tartozó naplók vezetése
Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
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4
5
4
4
5
5
4
5
4
5

Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Geometria használati készség
Mérő- és jelölőeszközök használata
Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata
Faipari gépek és szerszámok használata
Szerelő- és bontószerszámok használata
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
Forrasztóeszközök használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelemmegosztás
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
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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

10

A 31 582 17 0000 00 00 azonosító számú, Tetőfedő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
0459-06
0497-06
0886-06

megnevezése
Építőipari közös feladatok I.
Tetőfedő feladatok I.
Általános vállalkozási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 582 17 0000 00 00 azonosító számú, Tetőfedő megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

208/9.0/0497-06

208/2.0/0459-06

208/3.0/0459-06

208/1.0/0459-06

1

208/8.0/0497-06

2
3
4
5
6
7
8
9

208/1.0/0497-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

208/3.0/0497-06

208/2.0/0497-06

23

208/4.0/0497-06

Hetek száma

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

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

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

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

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

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

2
3
4

208/5.0/0497-06

5

208/12.0/0497-06

208/11.0/0497-06

208/10.0/0497-06

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26

208/6.0/0497-06

208/7.0/0497-06
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208/1.0/0886-06

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

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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27
28
29
30
31
32

A 31 582 17 0000 00 00 azonosító számú, Tetőfedő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

208/1.0/0459-06

2

208/2.0/0459-06

3

208/3.0/0459-06

4

208/1.0/0497-06

5
6
7
8
9

208/2.0/0497-06
208/3.0/0497-06
208/4.0/0497-06
208/5.0/0497-06
208/6.0/0497-06

10

208/7.0/0497-06

11
12
13
14
15
16

208/8.0/0497-06
208/9.0/0497-06
208/10.0/0497-06
208/11.0/0497-06
208/12.0/0497-06
208/1.0/0886-06

megnevezése
Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Munkaterület átvétele és
ellenőrzése
A tetőfedés kiegészítő elemei
A tetőfedés előkészítése
Héjazatok és fedések
A tetőfedés mukafolyamata
A munka átadása
A tetőfedés során keletkezett
hibák és javításuk
Anyagismeret
Gépek, berendezések
Szakmai számítások
Gerincelemek és csatlakozások
A nádtetőkészítés mukafolyamata
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

24

102

0

126

56

0

0

56

54

0

0

54

40

0

75

115

50
60
94
0
24

0
0
0
0
0

0
261
0
250
0

50
321
94
250
24

30

0

84

114

64
20
40
60
60
32
708

0
0
0
0
0
46
148

0
0
0
0
114
60
844

64
20
40
60
174
138
1700

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.
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9.

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

majd rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0497-06 Tetőfedő feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Odakészített anyagból, kijelölt felületnagyságon egy komplex fedés megoldása
(tanműhelyi nagymodellen) indítástól-bezárásig, kiegészítő és speciális elemek
alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tetőalaprajz alapján anyag-, eszköz-, gépigény számítása, vázlatrajz készítése,
szakmai számítások
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Nádtető készítéséhez szükséges
előkészítése (kötés, csomózás stb.)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

anyagok,

eszközök

kiválasztása, fedés

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 25%
3. feladat 15%
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 17 0000 00 00 azonosító számú, Tetőfedő megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 70
5. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
17

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Tetőfedő
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 17 0000 00 00 azonosító számú, Tetőfedő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

208/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

jelleg
e

azonosítója

sza
sza
sza
sza

208/1.1/0459-06
208/1.2/0459-06
208/1.3/0459-06
208/1.4/0459-06

0
0
0
24

30
30
42
0

0
0
126
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.1/0459-06
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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összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

1. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek,
nyílászárók mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott
és olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.2/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Felvonulás az építési munkaterületre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rendelési dokumentumok
C típus Szállítás
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
A típus Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 20%
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Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok
felismerése, kezelése)
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.3/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatos munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C típus Anyagmennyiség-meghatározás
C típus Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
C típus Hatósági előírások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes 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:
208/1.4/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Levonulás a munkaterületről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Az elvégzett munka dokumentálása
B típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésszervezési ismeretek (levonulás-ütemezés, munkaterület-átadás, számlázási
ismeretek)
Az építés környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete (környezetszennyezés)
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208/2.0/0459-06

Balesetmentes
munkavégzés
feltételei

jelleg
e

azonosítója

sza

208/2.1/0459-06

56

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/2.1/0459-06
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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56 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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54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/3.1/0459-06
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:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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208/1.0/0497-06
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sza

208/1.1/0497-06

40

sza

208/1.2/0497-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Tetőfedés előtti ellenőrzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a tetősík egyenességét
Ellenőrzi a héjazat aljzatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tetőfedő munkák szakszámításai
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Méret megadási módok, szerkesztések
B típus Mérő- és ellenőrzési eszközök
B típus Szigetelés fajtái, technológiája
B típus Égetett agyag
D típus Habarcsok
B típus Anyagvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
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115

Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A csatlakozó kőműves, ács, bádogos szerkezetek felmérése, tetőfedéssel kapcsolatos
értékelése, javítása, kiegészítése, pótlása, elhelyezése, átalakítása
Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges műszaki előírások, műveleti,
alkalmazástechnikai utatsítások ismerete
Mérő- és ellenőrzési eszközök ismerete, kiválasztása
Anyagismeret (építőanyagok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.2/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Tetőfedési munkaterület átvétele
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szemrevételezi a tetősík egyenességét
Ellenőrzi a héjazat aljzatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építőanyagok általános tulajdonságai
C típus Természetes építészeti anyagok
C típus Építési kötőanyagok
B típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
C típus Építési műanyagtermékek
C típus Építési kerámiatermékek
C típus Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok
B típus Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 5%
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Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
75 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fedés hierarchiájában előtte járó szakmák szakmai munkájának felmérése,
ellenőrzése, minősítése, a megfelelősség megítélése, szükség esetén a javítás, pótlás
Az ellenőrzés lefolytatásához szükséges műszaki előírások, műveleti,
alkalmazástechnikai utatsítások ismerete, alkalmazása
Az ellenőrzés eredményének szakszerű írásba foglalása, valamint szakmai nyelvű
A mérő és ellenőrzési eszközök szakszerű kezelése, készség szintű használata
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/2.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő elemek használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a kiegészítők fajtáját, darabszámát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építési kötőanyagok
B típus Tetőfedő munkák szakszámításai
C típus Építési kerámiatermékek
B típus Fémek
C típus Építőanyagok általános tulajdonságai
C típus Természetes építészeti anyagok
C típus Építési műanyagtermékek
B típus Kiegészítő elemek fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
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50

Szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tetőfedésnél alkalmazott kiegészítő elemek fajtái, fizikai, kémiai, mechanikai
tulajdonságai, felhasználási területei
Tervdokumentációk alapján a használandó kiegészítő elemek fajtáinak és szükséges
mennyiségének meghatározása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/3.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
A fedés előkészítő műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Deszkaborításokat készít
Lécezést készít
Szükség esetén ellenlécezést készít
Méretre darabolja és rögzítésre előkészíti a fedő anyagokat
Szükség szerint fóliaterítéseket végez
Felszállítja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézzel; felvonó, csiga, daru
Kijelöli a kiadó nyílásokat
Kijelöli a kezdőpontot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelő-kéziszerszámok
B típus Lécezés, deszkázás
B típus Tetőfedő anyagok kitűzése
B típus Egyéb anyagok (fóliák, szigetelőanyagok) felhasználása
B típus Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
B típus Anyagmozgató eszközök
B típus Hosszúság és területmérés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Geometria használati készség
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A famegmunkálás kézi- és gépi szerszámainak, eszközeinek ismerete, használatuk
feltételei, és a hozzájuk tartozó jelölésrendszer
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv és rajzdokumentumok
olvasása, értelmezése
Fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az SI-mértékegységek
Emelő és szállítóeszközök ismerete, használatuk feltételei, valamint a hozzájuk tartozó
jelölésrendszer
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/3.2/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
A fedéshez szükséges anyagok készítése, elhelyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Deszkaborításokat készít
Lécezést készít
Szükség esetén ellenlécezést készít
Méretre darabolja és rögzítésre előkészíti a fedő anyagokat
Szükség szerint fóliaterítéseket végez
Felszállítja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézzel; felvonó, csiga, daru
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelő-kéziszerszámok
B típus Lécezés, deszkázás
B típus Tetőfedő anyagok kitűzése
B típus Egyéb anyagok (fóliák, szigetelőanyagok) felhasználása
B típus Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
B típus Anyagmozgató eszközök
B típus Hosszúság és területmérés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Geometria használati készség
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Faipari gépek és szerszámok használata
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelemmegosztás
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Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
174 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkák elvégzéséhez szükséges, külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és
gépi meghajtású berendezések használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
alkalmazása
Szakrajz, szakmai számítások
Jelölő- és mérőeszközök rutinszerű használata
A különféle csatornaanyagok tulajdonságaival kapcsolatos ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/3.3/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Jelölő műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a kiegészítők (hóvágók, hófogók, szellőzök) helyét
Kijelöli a kiadó nyílásokat
Kijelöli a kezdőpontot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Jelölőeszközök
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Mérő- és ellenőrzési eszközök
B típus Szabványok és szabványos jelölésrendszerek
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Méret megadási módok, szerkesztések
B típus Kapcsozás, zsinórozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
87 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A méréshez és jelöléshez szükséges eszközök készség szintű használata
Műszaki tervdokumentácó alapján az építési terepen jelölések végzése
A szakmában alkalmazott számolási, mértani, geometriai ismeretek és az SImértékegységek használata, értelmezése
A szakmában alkalmazott méretmegadási módok értelmezése, alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/4.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjazatok és fedések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kirakja a kezdő sort
Fedést készít
Beszabja a széleket
Beszabja a hajlatokhoz és az élgerinchez a fedőanyagokat
Rögzíti a vágott fedőelemeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cserepek fajtái
B típus Pala tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Zsindely tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Síklemez tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Fedés, kúpozás, átrakás, pótlás lépései
C típus Tetőszerkezetek típusai, fedésük
B típus Fedél és födémszerkezetek
B típus Kellősítés, védőrétegek elkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
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elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

94

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
94 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sík és íves fedések, szigetelések különböző fajtái
A teljes fedési, burkolási, szigetelési technológiai folyamat szervezése, irányítása és
ellenőrzése
A karbantartás, javítás vagy szanálás munkafolyamata
Héjazat építése, meglévő javítása, felújítása, bontása, átépítése hazai és külhoni
gyártású fedő- és szigetelőanyagok alkalmazásával
A szalma, nád, fazsindely, természetes pala, agyag és betoncserép mechanikai
tulajdonságai
A szálerősített, műanyag, fém, bitumenes hullámlemez, bevonat szigetelések,
hagyományos szigetelőlemezek, korszerű szigetelőlemezek, műanyag fóliák és
lemezek fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai
A cserepes lemez, bitumenes zsindelylemez fizikai, kémiai és mechanikai
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv és rajzdokumentumok
ismerete, értelmezése
A szakmában alkalmazott fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az
SI-mértékegységek
A fedési munkához szükséges kézi- és gépi szerszámok, eszközök kiválasztása
használata, használatuk feltételei, és a hozzájuk tartozó jelölésrendszer

37

208/5.0/0497-06

A tetőfedés
mukafolyamata

jelleg
e

azonosítója

szk
szk

208/5.1/0497-06
208/5.2/0497-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/5.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Héjazatok készítésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kirakja a kezdő sort
Fedést készít
Beszabja a széleket
Beszabja a hajlatokhoz és az élgerinchez a fedőanyagokat
Rögzíti a vágott fedőelemeket
Elhelyezi és rögzíti a gerincelemeket
Héjazatot csatlakoztat kőműves, ács és bádogosszerkezethez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tetőszerkezetek típusai, fedésük
B típus Fedél és födémszerkezetek
B típus Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
A típus Kezdősor kirakásának lépései
B típus Fedés, kúpozás, átrakás, pótlás lépései
B típus Ragasztás, hegesztés, rögzítés, leterhelés
B típus Kellősítés, védőrétegek elkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
5. szint Forrasztóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Egyensúlyérzék
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elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0 201
250
0 49

Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
201 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teljes fedési, burkolási, szigetelési technológiai folyamat, karbantartás, javítás vagy
szanálás elvégzése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése
Héjazat építése, meglévő javítása, felújítása, bontása, átépítése hazai és külhoni
gyártású fedő - és szigetelőanyagok alkalmazásával
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv- és rajzdokumentum
A szakmában használatos fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az
SI mértékegységek használata
A fedési munkához szükséges kézi- és gépi szerszámok, eszközök készség szintű,
szakszerű használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/5.2/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő elemek elhelyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi a tetőfedő anyag fölé kerülő kiegészítőket
Elhelyezi a fedőanyag alá kerülő kiegészítőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiegészítő elemek fajtái
B típus Fedél és födémszerkezetek
B típus Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Geometria használati készség
5. szint Szerelő- és bontószerszámok használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Kézügyesség
Precizitás
Egyensúlyérzék
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tető alá és felé meghatározott kiegészítő elemek elhelyezése
A tetőfedés terv- és rajzdokumentumaiban meghatározottak szerinti munkavégzés
A szakmában használatos fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az
SI-mértékegységek használata
A fedél- és födémszerkezetek ismerete, az ismeret alkalmazása
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208/6.0/0497-06

A munka átadása

jelleg
e

azonosítója

szk

208/6.1/0497-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/6.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Átadás előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letakarítja a munkaterületet
Elhelyezi a tartalék fedőanyagot a padlástérbe
Ellenőrzi a kész munkát
Ellenőrzi a beépített anyagok épségét
Ellenőrzi szemrevételezéssel a tető esztétikai megjelenését
Karbantartja, tisztítja a tetőtartozékokat (lefolyók, csatornák)
A munkaterületet rendbe teszi az átvételhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
B típus Szerkezetek javítása, karbantartása
B típus Munkafolyamathoz tartozó naplók vezetése
B típus Szigetelési módok
B típus Szigetelés fajtái, technológiája
B típus Burkolás
B típus Anyagvizsgálat
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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24

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkatárgy ádatásával kapcsolatos feladatok
Munkatárgy ellenőrzése az átadás előtt (megfelelel-e a terv és műszaki
dokumentációkban leírtaknak, méretben mennyiségben és minőségben)
Munkaterület és munkatárgy átadásának előkészítése (hibaellenőrzés, tisztítás)
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208/7.0/0497-06

A tetőfedés során
keletkezett hibák és
javításuk

jelleg
e

azonosítója

szk

208/7.1/0497-06

30

szk

208/7.2/0497-06

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/7.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Hibafeltárás lépései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeresi a hiba helyét
Megállapítja a hiba okát
Meghatározza a javítás módját
Kiépíti a hiba megközelítési útvonalat
Szükség esetén héjazatot bont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
B típus Szerkezetek javítása, karbantartása
B típus Tetőlétrák, állványok, védőtetők
C típus Állványozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Egyensúlyérzék
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
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114

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A meglévő fedések hibáinak feltárása, felmérése, a beavatkozás szükségességének és
módjának megállapítása
Megközelítési útvonal készítése a hibajavítás helyéig
Héjazat szakszerű megbontása a héjazat javításához
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/7.2/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Hibajavítás lépései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijavítja a talált hibákat
Kibontja a hibás elemeket
Szükség esetén fedőanyagot készít a pótláshoz
Pótolja a hibás elemet
Elbontja a megközelítési útvonalat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
B típus Szerkezetek javítása, karbantartása
B típus Tetőlétrák, állványok, védőtetők
C típus Állványozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
5. szint Forrasztóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Egyensúlyérzék
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
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Műveletek gyakorlása 40%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tetőszerviz igény szerinti elvégzése
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208/8.0/0497-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza

208/8.1/0497-06
208/8.2/0497-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/8.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építőanyagok általános tulajdonságai
B típus Fémek
C típus Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok
B típus Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
C típus Építési kötőanyagok
B típus Anyagvizsgálat
C típus Építési műanyagtermékek
C típus Építési kerámiatermékek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Anyagminták azonosítása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőanyagok, tulajdonságaik
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64

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/8.2/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Tetőfedés anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Cserepek fajtái
B típus Pala tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Egyéb anyagok (fóliák, szigetelőanyagok) felhasználása
B típus Égetett agyag
B típus Tavinád tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Kiegészítő elemek fajtái
B típus Zsindely tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Síklemez tulajdonsága, felhasználási területei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tetőfedés anyagai, azok tulajdonsága, felhasználási területei
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208/9.0/0497-06

Gépek,
berendezések

jelleg
e

azonosítója

sza

208/9.1/0497-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/9.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
B típus Anyagmozgató eszközök
B típus Ragasztás, hegesztés, rögzítés, leterhelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi és gépi eszközök, berendezések, szerszámok
Rögzítés eszközei (forrasztóeszközök stb.)
Érintésvédelem
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12. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

20

208/10.0/0497-06 Szakmai számítások

jelleg
e

azonosítója

szk

208/10.1/0497-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/10.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tetőszerkezetek típusai, fedésük
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Mérő- és ellenőrzési eszközök
B típus Szabványok és szabványos jelölésrendszerek
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Méret megadási módok, szerkesztések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szakmai számítások 40%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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13. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

40

Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki tervrajz alapján szakmai számítások, anyagszükségleti számítások
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208/11.0/0497-06

Gerincelemek és
csatlakozások

jelleg
e

azonosítója

szk

208/11.1/0497-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/11.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Gerincelemek és csatlakozások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi és rögzíti a gerincelemeket
Héjazatot csatlakoztat kőműves, ács és bádogosszerkezethez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tetőszerkezetek típusai, fedésük
B típus Fedél és födémszerkezetek
B típus Szabás, darabolás, vágás, fúrás, csavarozás
A típus Kezdősor kirakásának lépései
B típus Fedés, kúpozás, átrakás, pótlás lépései
B típus Ragasztás, hegesztés, rögzítés, leterhelés
B típus Kellősítés, védőrétegek elkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Egyensúlyérzék
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 30%
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14. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

60

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különféle gerincelemek, és elhelyezésük, rögzítésük módja
Csatlakozás a fedésperemekhez (eresz, orom, gerinc, élgerinc, vápa) vagy a héjaláson
átvezetett szerkezetekhez (kémény, kibúvó, felülvilágító, tetőablak, strangszellőző,
árboc stb.)
Csatlakozás egyéb kőműves, ács, bádogos szerkezetekhez (hófogók, tetőjárdák stb.)
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv és rajzdokumentumok
ismerete, értelmezése
A szakmában alkalmazott fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az
SI-mértékegységek
A fedési munkához szükséges kézi- és gépi szerszámok, eszközök, használati
útmutatók, és az ezeken meglévő jelölések
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208/12.0/0497-06

A nádtetőkészítés
mukafolyamata

jelleg
e

azonosítója

szk
szk

208/12.1/0497-06
208/12.2/0497-06

60
0

0 0
174
0 114

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/12.1/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Nádtető készítés folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nádkévéket köt
Nádkévéket terít, illeszt, bever
Nádcsomókat rögzít
Gerincet és tetőt szeg
Felszállítja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézzel; felvonó, csiga, daru
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tavinád tulajdonsága, felhasználási területei
B típus Nádkötések, csomózás
B típus Fedél és födémszerkezetek
B típus Célszerszámok
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Szerelő-kéziszerszámok
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Anyagmozgató eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
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15. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

Műszaki rajz értelmezése 30%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tavinád tetők, szigetelések különböző fajtái
A teljes fedési, burkolási, szigetelési technológiai folyamat, a karbantartás, javítás vagy
szanálás munkafolyamatának megszervezése, irányítása és ellenőrzése
Héjazat építése, meglévő javítása, felújítása, bontása, átépítése hazai és külhoni
gyártású fedő- és szigetelőanyagok alkalmazásával
A szalma, nád fizkai és mechanikai tulajdonságai
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv és rajzdokumentum
A szakmában használatos fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az
SI-mértékegységek
A fedési munkához szükséges kézi- és gépi szerszámok, eszközök, használatuk
feltételei, és a hozzájuk tartozó jelölésrendszer
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/12.2/0497-06
A tananyagelem megnevezése:
Nádtető készítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nádkévéket köt
Nádkévéket terít, illeszt, bever
Nádcsomókat rögzít
Gerincet és tetőt szeg
Felszállítja a tetőfedő anyagot a munkaterületre (kézzel; felvonó, csiga, daru
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nádkötések, csomózás
B típus Célszerszámok
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Szerelő-kéziszerszámok
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Anyagmozgató eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Geometria használati készség
5. szint Szerelő- és bontószerszámok használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Egyensúlyérzék
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 40%
Műszaki rajz értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A teljes fedési, burkolási, szigetelési technológiai folyamat, karbantartás, javítás vagy
szanálás elvégzése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése
Tavinádból készített héjazat építése, meglévő javítása, felújítása, bontása, átépítése
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv- és rajzdokumentum
A szakmában használatos fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az
SI-mértékegységek használata
A fedési munkához szükséges kézi és gépi szerszámok, eszközök készség szintű,
szakszerű használata
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208/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok
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szk
szk
szk
szk
szk

208/1.1/0886-06
208/1.2/0886-06
208/1.3/0886-06
208/1.4/0886-06
208/1.5/0886-06
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16. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0 0
22 0
0 18 138
0 42
24 0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.1/0886-06
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:
32 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:
208/1.2/0886-06
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:
22 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:
208/1.3/0886-06
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:
18 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:
208/1.4/0886-06
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:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás,
elektronikus számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
208/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
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Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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