KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 02 0000 00 00 Közlekedésépítő 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 szakképesítés, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Közlekedésépítő technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:

3122
2
1

54 582 02 0010 54 01
Hídépítő és -fenntartó technikus
54 582 02 0010 54 02
Útépítő és -fenntartó technikus
54 582 02 0010 54 03
Vasútépítő és -fenntartó technikus

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

70 %
30 %

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 17. §-ában, valamint a szakképzésről szóló, töbször módosított 1993. évi LXXVI. 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:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

demonstrációs terem
szaktanterem
tanterem
rajz szaktanterem
építőanyag laboratórium
építési terület
statika és szilárdságtan szaktanterem
talajmechanika laboratórium
nagyüzemi termelőhely
természeti környezet
termelő tanműhely
építőanyag és talajmechanikai laboratórium
üzemlátogatás munkahelyi laboratóriumban
geodéziai mérőszoba
gyakorlóterem
tanudvar
alapozó tanműhely
üzemlátogatás a hídépítő zrt.-nél
építőanyag- és talajmechanikai laboratórium
üzemlátogatás a strabag zrt.-nél
üzemlátogatás a máv-nál

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
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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:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3122

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Közlekedési technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Mérési feladatokat lát el
Ellenőrzési feladatokat lát el
Dokumentációs tevékenységet végez
Szervezési feladatokat lát el
Munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat lát el
Minőségbiztosítási feladatokat lát el
Kommunikációs feladatokat lát el
Számítástechnikai és informatikai feladatokat lát el
Továbbképzi magát
Új hidat épít
Hidat üzemeltet
Új utat épít
Meglévő utat kezel
Új vasúti pályát épít
A vasúti pálya karbantartását végzi

azonosító száma
31 582 16 0000 00 00
54 582 04 0000 00 00
31 582 18 1000 00 00
31 841 02 1000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Közútkezelő
Mélyépítő technikus
Útépítő
Vasúti pályamunkás

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
4

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:
0597-06 Közlekedésépítő közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkaeszközöket
Műszaki adminisztrációt végez
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet
Elsősegélynyújtást végez
Részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Értelmezi a műszaki információkat
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munkavédelem
C Munkavégzés személyi feltételei
C Munkavégzés tárgyi feltételei
B Anyagmozgatás, közlekedés szabályai
B Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B Munkáltatók kötelezettségei
B Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B Munkahelyi balesetek bejelentése
C Elsősegélynyújtás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Közlekedésépítő jelképek értelmezése
5
Munkavédelmi eszközök
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
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Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0610-06 Közlekedésépítő technikus általános feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Részt vesz a selejtezésben
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Közvetve biztosítja a folyamatos anyagellátást
Közvetve biztosítja a folyamatos gépellátást
Használtatja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Irányítja a gépek és berendezések előírásszerű telepítését
Intézkedik a gépek és berendezések előírásszerű karbantartásáról
Betartatja a technológiai és műszaki előírásokat
Betartatja a szabályokat
Folyamatosan egyeztet
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Intézkedik a fogyóeszközök utánpótlásáról
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Előkészítő méréseket végez
Építési naplót vezet
Szervezi az építési terület elhatárolását
Irányítja az ideiglenes létesítmények kivitelezését
Felügyeli a beosztottak biztonságos munkavégzését
Irányítja az anyagok előírásszerű tárolását
Intézkedik a hulladékok előírásszerű tárolásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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C
C
C
C
D
C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
A
C
C
C
B
B
B
D
D
C
C
C
D
D
B
B
B
C
B
D
D
D
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
B
B

Fizikai alapfogalmak
Szilárdságtani alapfogalmak
Fizikai tulajdonságok
Természetes kőanyagok
Égetett agyagáruk, kerámiák
Fa és felhasználása
Fémek
Adalékanyagok
Kötőanyagok
Betonok
Aszfaltok
Habarcsok
Építőipari műanyagok
Szigetelő anyagok
Georácsok, geotextíliák
Veszélyes anyagok, hulladékok
Statikai alapfogalmak
Síkbeli erőrendszer
Eredő erő
Egyensúlyi feltételek
Statikailag határozott tartók támaszerői
Statikailag határozott tartók belső erő ábrái
Statikailag határozatlan tartók
Rácsos tartók
Szilárdságtani alapfogalmak
Keresztmetszeti jellemzők
Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásra, hajlításra
Alakváltozások meghatározása
Összetett igénybevétel
Vasbetonszerkezetek elemei
Vasbetonszerkezetek erőjátéka
Vasbetonszerkezetek kivitelezése
Vasbetonszerkezetek méretezése
Vasbeton és feszített beton létesítmények
Építési területek vízellátása, csatornázása
Alagutak, metrók
Egyéb földalatti műtárgyak
Vízszintes mérés eszközei és módszerei
Kitűzés szögmérő műszer nélkül
Kitűzés szögmérő műszerrel
Szintezés módszerei
Szintezés műszerei
Szintezés eszközei
Magasságmérés
Körív kitűzése
Vízszintes alappontok meghatározása
Tahimetria
Vonalas létesítmények kitűzései
Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
8

C
C
C
D
D
D
D

Feszültségek a talajban
Vízmozgások a talajban
Talajok szilárdsága, alakváltozása, tömörsége
Síkalapok
Mélyalapok
Munkatér víztelenítése
Dúcolások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
5
Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4
Közlekedésépítési rajz készítése
4
Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3
Mélyépítési rajz készítése
5
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Közlekedésépítő labortechnikai eszközök használata
3
Építőipari kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Állóképesség
Felelősség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0611-06 Hídépítő és -fenntartó technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Adatokat gyűjt az engedélyezési tervhez
Segédtervezői munkát végez
Részt vesz a munkahely előkészítésében
Részt vesz az acélhidak munkahelyi szerelésében
Irányítja a monolit vasbeton szerkezet építését
Részt vesz az előregyártott vasbeton hidak építésében
Részt vesz a szabadon szerelt és szabadon betonozott hidak építésében
Irányítja a segédszerkezetek építését
Irányítja a befejező munkákat
Részt vesz egyéb mélyépítési létesítmények építésénél
Ellenőrzi a híd állapotát
Jelenti felettesének a szemrevételezés eredményét
Ellenőrzi az alépítményeket
Ellenőrzi a kisegítő szerkezeteket
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Részt vesz a karbantartásban
Ellenőrzi a szigetelések állapotát
Ellenőrzi a pályaburkolat meghibásodásait
Részt vesz az időszakos hídvizsgálatokban
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A híd fő részei, alapadatai
C Hidakkal szemben támasztott követelmények
C Ideiglenes hidakat alátámasztó szerkezetek
C Falszerkezet (ideiglenes hidak)
B Ideiglenes hidak erőjátéka, építése
C Alépítmények (végleges jellegű hidak)
D Acélhidak (végleges jellegű hidak)
B Monolit vasbeton hidak
C Előregyártott főtartós vasbeton és feszített beton hidak
D Szabadon szerelt feszített vasbeton hidak
D Szabadon betonozott, feszített vasbeton hidak
D Végleges jellegű hidak erőjátéka, építése
B Segédszerkezetek elhelyezése
B Szigetelés
B Pályaépítés
C Építés előkészítése, hatósági eljárások
C Hidak műszaki átadása, forgalombahelyezés
C Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
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C

Hídépítési ismeretek (ideiglenes hidak, végleges hidak alépítményei, acél hidak,
vasbeton hidak)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3
Földméréstan mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0612-06 Útépítő és -fenntartó technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Feltárja a talaj és geológiai viszonyokat
Beszerzi a vízszintes és magassági alappontok adatait
Beszerzi a közművek adatait
Felkutatja a helyi anyagnyerő helyeket
Részt vesz a tervezésben
Segédtervezői munkát végez
Anyagkimutatást készít
Adatokat gyűjt és rögzít a műszaki leíráshoz
Közreműködik az engedélyeztetésben
Részt vesz az építés előkészítésében
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz az üzemeltetésben
Összegyűjti a jelentéseket
Megteszi a szükséges intézkedéseket
Szervezi a téli forgalombiztosítási feladatokat
Útellenőrzést végez
Irányítja a munkahelyi elkorlátozást
Részt vesz a fenntartásban
Megszervezi az általános útfenntartási feladatok végrehajtását
Megszervezi a burkolatok karbantartásának végrehajtását
Részt vesz egyéb közlekedési és mélyépítési létesítmények építésénél
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Vonalvezetés (vízszintes, magassági)
C Földmunkák
C Úttartozékok
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B
B
B
C
B
B
C
C
C
C

Burkolatalapok
Betonburkolatok
Aszfaltburkolatok
Autópályák, autóutak
Külterületi utak
Belterületi utak
Útüzemeltetés
Útfenntartás
Útellenőrzés
Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3
Földméréstan mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0613-06 Vasútépítő és -fenntartó technikus feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felmérési, feltárási munkát végez
Tervfelbontást végez
Kitűzési munkát (alépítményi-felépítményi) végez
Vágányzári tervet készít
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Részt vesz az építési technológiák összeállításában
Részt vesz az üzembe helyezésben
Időszakos al- és felépítményi vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredmények kiértékelését, dokumentálását végzi
Heti, havi munkatervjavaslatot készít
Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását saját kivitelező esetén
12

Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását idegen kivitelező esetén
Közreműködik a balesetek kivizsgálásában
Közreműködik a baleseti károk felszámolásában
Baleseti készenlétet ad, szervez
Közreműködik más vasúti szakterületek munkájának végrehajtásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kitérők és vágánykapcsolások
C Különleges felépítmények
B Hézagnélküli vágányok
C Városi vasutak
C Vasútállomások és pályaudvarok
C Építés, átépítés
A Kitérők- és vágánykapcsolások hibái és javításuk
A Hézagnélküli felépítmény hibái és javításuk
B Közúti vasutak fenntartása
B Pályafelügyelet
B Közlekedésépítés
C

Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3
Földméréstan mérőeszközök használata
5
Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0689-06 Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
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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
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
14

Rendszerező képesség
Tervezési képesség
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Az 54 582 02 0010 54 01 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0597-06
Közlekedésépítő közös feladatok
0610-06
Közlekedésépítő technikus általános feladatai
0611-06
Hídépítő és -fenntartó technikus feladatai
0689-06
Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
Az 54 582 02 0010 54 02 azonosító számú, Útépítő és -fenntartó technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0597-06
Közlekedésépítő közös feladatok
0610-06
Közlekedésépítő technikus általános feladatai
0612-06
Útépítő és -fenntartó technikus feladatai
0689-06
Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
Az 54 582 02 0010 54 03 azonosító számú, Vasútépítő és -fenntartó technikus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0597-06
Közlekedésépítő közös feladatok
0610-06
Közlekedésépítő technikus általános feladatai
0613-06
Vasútépítő és -fenntartó technikus feladatai
0689-06
Építőipari mérések értékelése, szervezési feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 582 02 0010 54 01 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

248/3.0/0610-06

16
17
18
19
20

248/4.0/0611-06

21

248/4.0/0610-06

248/1.0/0611-06

248/2.0/0610-06

248/1.0/0610-06

248/6.0/0611-06
248/3.0/0597-06

248/2.0/0597-06

14

248/1.0/0597-06

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

22
23
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

– 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
2
3
4
5

248/2.0/0611-06

6
7
8
9
10
11

248/3.0/0611-06

248/2.0/0689-06

12

248/5.0/0611-06

248/1.0/0689-06

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

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

– 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 02 0010 54 02 azonosító számú, Útépítő és -fenntartó technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

248/3.0/0610-06

16
17
18
19
20

248/6.0/0612-06

21

248/4.0/0610-06

248/1.0/0612-06

248/2.0/0610-06

248/1.0/0610-06

248/5.0/0612-06
248/3.0/0597-06

248/2.0/0597-06

14

248/1.0/0597-06

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

22
23
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

– 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
2
3
4
5

248/2.0/0612-06

6
7
8
9
10
11

248/3.0/0612-06

248/2.0/0689-06

12

248/4.0/0612-06

248/1.0/0689-06

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

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

– 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 02 0010 54 03 azonosító számú, Vasútépítő és -fenntartó technikus
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

248/3.0/0610-06

16
17
18
19
20

248/6.0/0613-06

21

248/4.0/0610-06

248/1.0/0613-06

248/2.0/0610-06

248/1.0/0610-06

248/5.0/0613-06
248/3.0/0597-06

248/2.0/0597-06

14

248/1.0/0597-06

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

22
23
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

– 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
2
3
4
5

248/2.0/0613-06

6
7
8
9
10
11

248/3.0/0613-06

248/2.0/0689-06

12

248/4.0/0613-06

248/1.0/0689-06

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

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

– 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 02 0010 54 01 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése

1

248/1.0/0597-06

Általános közlekedésépítő munka , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

126

54

0

180

2

248/2.0/0597-06

Általános építőipari és
közlekedésépítési munkaeszközök

72

0

44

116

3

248/3.0/0597-06

0

0

72

4
5

248/1.0/0610-06
248/2.0/0610-06

36
0

0
0

72
157

6

248/3.0/0610-06

36

0

108

7
8
9
10
11
12
13
14
15

248/4.0/0610-06
248/1.0/0611-06
248/2.0/0611-06
248/3.0/0611-06
248/4.0/0611-06
248/5.0/0611-06
248/6.0/0611-06
248/1.0/0689-06
248/2.0/0689-06

50
0
0
0
0
0
0
0
32
208

0
0
56
49
0
63
28
42
0
282

122
23
177
318
94
95
28
132
142
1836

Műszaki dokumentációk
72
értelmezése, készítése
Építőanyagok ismerete
36
Tartók erőjátéka, méretezése
157
Talajmechanikai ismeretek,
72
alapozások
Geodéziai mérések és kitűzések
72
Hídépítési alapfogalmak ismerete
23
Általános hídépítési feladatok
121
Speciális hídépítési feladatok I.
269
Kiegészítő hídépítési feladatok I.
94
Kiegészítő hídépítési feladatok II.
32
Speciális hídépítési feladatok II.
0
Munkaszervezés feladatai
90
Mérés és kitűzés
110
Mindösszesen óra: 1346

23

összes

Az 54 582 02 0010 54 02 azonosító számú, Útépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése

16

248/1.0/0597-06

Általános közlekedésépítő munka , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

126

54

0

180

17

248/2.0/0597-06

Általános építőipari és
közlekedésépítési munkaeszközök

72

0

44

116

18

248/3.0/0597-06

0

0

72

19
20

248/1.0/0610-06
248/2.0/0610-06

36
0

0
0

72
157

21

248/3.0/0610-06

36

0

108

22
23
24
25
26
27
28
29
30

248/4.0/0610-06
248/1.0/0612-06
248/2.0/0612-06
248/3.0/0612-06
248/4.0/0612-06
248/5.0/0612-06
248/6.0/0612-06
248/1.0/0689-06
248/2.0/0689-06

50
0
0
0
0
0
0
0
32
208

0
0
56
49
63
28
0
42
0
282

122
23
177
318
95
28
94
132
142
1836

Műszaki dokumentációk
72
értelmezése, készítése
Építőanyagok ismerete
36
Tartók erőjátéka, méretezése
157
Talajmechanikai ismeretek,
72
alapozások
Geodéziai mérések és kitűzések
72
Útépítési alapfogalmak
23
Általános útépítési feladatok
121
Speciális útépítési feladatok I.
269
Kiegészítő útépítési feladatok I.
32
Speciális útépítési feladatok II.
0
Kiegészítő útépítési feladatok II.
94
Munkaszervezés feladatai
90
Mérés és kitűzés
110
Mindösszesen óra: 1346
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összes

Az 54 582 02 0010 54 03 azonosító számú, Vasútépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

azonosítója

megnevezése
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248/1.0/0597-06

Általános közlekedésépítő munka , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

126

54

0

180

32

248/2.0/0597-06

Általános építőipari és
közlekedésépítési munkaeszközök

72

0

44

116

33

248/3.0/0597-06

72

0

0

72

34
35

248/1.0/0610-06
248/2.0/0610-06

36
157

36
0

0
0

72
157

36

248/3.0/0610-06

72

36

0

108

37
38
39
40

248/4.0/0610-06
248/1.0/0613-06
248/2.0/0613-06
248/3.0/0613-06

Műszaki dokumentációk
értelmezése, készítése
Építőanyagok ismerete
Tartók erőjátéka, méretezése
Talajmechanikai ismeretek,
alapozások
Geodéziai mérések és kitűzések
Vasútépítési alapfogalmak
Általános vasútépítési feladatok
Speciális vasútépítési feladatok I.

72
23
121
269

50
0
0
0

0
0
56
49

122
23
177
318

41

248/4.0/0613-06

Kiegészítő vasútépítési feladatok I.

32

0

63

95

42

248/5.0/0613-06

0

28

28

43

248/6.0/0613-06

0

0

94

44
45

248/1.0/0689-06
248/2.0/0689-06

Speciális vasútépítési feladatok II.
0
Kiegészítő vasútépítési feladatok
94
II.
Munkaszervezés feladatai
90
Mérés és kitűzés
110
Mindösszesen óra: 1346

0
32
208

42
0
282

132
142
1836

összes

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:
0597-06 Közlekedésépítő közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A közlekedésépítéssel kapcsolatos biztonságtechnikai, munkavédelmi és
környezetvédelmi tűzvédelmi feladatok végzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A közlekedésépítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok végzése, feljegyzés
készítés a unkaterület előkészítéséről, tájékoztató adatok a rendellenességekről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A munkahelyi vezető számára adott szakszerű jelentés módja, tartalmi elemei és
eszközei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az egyes közlekedésépítő tevékenységek végzésekor
védőfelszerelések ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

szükséges egyéni

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
4. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0610-06 Közlekedésépítő technikus általános feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Geodéziai mérések, kitűzés, jegyzőkönyv készítése, feldolgozása (csoportos
feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A közlekedésépítéssel kapcsolatos gyakori hibák felismerése (segédanyag
felhasználásával) és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Közlekedésépítés-irányítás és szervezés műszaki dokumentáció ismerete
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 25%
3. feladat 25%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0611-06 Hídépítő és -fenntartó technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A hídépítés tervezésének előkészítése, a hídépítési témákhoz kapcsolódó számítási
, rajzi-, technológiai feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Monolit vasbeton szerkezetek építése, a hídépítés kivitelezéséből egy-egy
részfeladat megoldása (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hídállapot ellenőrzése (segédanyag felhasználásával)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Minőségbiztosítás és ellenőrzés a hídépítésben (segédanyag felhasználásával)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
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1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat

40%
30%
15%
15%

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0612-06 Útépítő és -fenntartó technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Útépítés tervezésének előkészítése, az útépítési témákhoz kapcsolódó számítási-,
rajzi-, technológiai feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Útpályaszerkezetek építése, az útépítés kivitelezéséből egy-egy részfeladat
megoldása (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Útállapot ellenőrzése (segédanyag felhasználásával)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Minőségbiztosítás és ellenőrzés az útépítésben (segédanyag felhasználásával)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0613-06 Vasútépítő és -fenntartó technikus feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vasúti pálya tervezésével, előkészítésével, építésével és fenntartásával
kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 240 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vasúti pályák nyíltvonalának és állomásainak építéskivitelezésével kapcsolatos
feladatok (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A vasúti pályák nyíltvonalainak és állomásainak üzemeltetésével, fenntartásával
kapcsolatos feladatok (segédanyag felhasználásával)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Minőségbiztosítás és ellenőrzés a vasútépítésben (segédanyag felhasználásával)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
6. 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
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
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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%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 582 02 0010 54 01 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 40
6. vizsgarész: 15
Az 54 582 02 0010 54 02 azonosító számú, Útépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 40
6. vizsgarész: 15
Az 54 582 02 0010 54 03 azonosító számú, Vasútépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 40
6. vizsgarész: 15
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az elágazásokhoz 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
Közlekedésépítő 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 02 0010 54 01 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0597-06

Általános
közlekedésépítő
munka -, baleset-,
tűz- és
környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza

248/1.1/0597-06

126

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
180

sza

248/1.2/0597-06

0

54

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet
Részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B típus Munkahelyi balesetek bejelentése
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Munkavégzés személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
126 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Tennivalók vészhelyzetben
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
Elsősegélynyújtás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Elsősegélynyújtást végez
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Csoportos versenyjáték 15%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsősegélyt igénylő helyzetek
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0597-06

Általános építőipari
és közlekedésépítési
munkaeszközök

azonosítója

sza

248/2.1/0597-06

72

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
116

sza

248/2.2/0597-06

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Értelmezi a műszaki információkat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
B típus Anyagmozgatás, közlekedés szabályai
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök Közlekedésépítőipari munkaeszközök
A fenntartás és üzemeltetés speciális eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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44

248/2.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Ellenőrzi a munkaeszközöket
Műszaki adminisztrációt végez
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök használata
Közlekedés-építőipari munkaeszközök használata
A fenntartás és üzemeltetés eszközeinek használata
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3. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0597-06
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sza
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0
72

sza

248/3.2/0597-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz értelmezése 30%
Közlekedésépítő rajz elemzés, hibakeresés 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki ábrázolás bevezető ismeretei, eszközei
Műszaki ábrázolás elemei
Írásmódok a rajzokon
Síkgeometriai alapfogalmak
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36

0

0

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz kiegészítés 30%
Közlekedésépítő rajz értelmezése 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Axonometrikus ábrázolás
Műszaki rajzok szerkesztése, felírása
Vázlatrajzok készítése
Rajz értelmezés és ismertetés
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4. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0610-06

Építőanyagok
ismerete

azonosítója

sza
sza

248/1.1/0610-06
248/1.2/0610-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a technológiai és műszaki előírásokat
Betartatja a szabályokat
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Közvetve biztosítja a folyamatos anyagellátást
Irányítja az anyagok előírásszerű tárolását
Intézkedik a hulladékok előírásszerű tárolásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapfogalmak
C típus Szilárdságtani alapfogalmak
C típus Fizikai tulajdonságok
C típus Fa és felhasználása
C típus Fémek
B típus Georácsok, geotextíliák
A típus Veszélyes anyagok, hulladékok
C típus Építőipari műanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építőanyag laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagvizsgálatok fontossága
Építőanyagok tulajdonságai
Építőanyagok fizikai és szilárdságtani vizsgálata
Előírások, jegyzőkönyv-minták
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok laboratóriumi vizsgálatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Irányítja a gépek és berendezések előírásszerű telepítését
Intézkedik a gépek és berendezések előírásszerű karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Természetes kőanyagok
D típus Égetett agyagáruk, kerámiák
C típus Adalékanyagok
C típus Kötőanyagok
B típus Betonok
B típus Aszfaltok
B típus Habarcsok
B típus Szigetelő anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Közlekedésépítő labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Építőanyag laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok értékelése, jegyzőkönyv készítése
Adatok számítógépes feldolgozása
Laboratóriumi eszközök alkalmazása és karbantartása
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5. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0610-06

Tartók erőjátéka,
méretezése

azonosítója

sza
sza
sza

248/2.1/0610-06
248/2.2/0610-06
248/2.3/0610-06

72
36
49

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Statikai alapfogalmak, statikailag határozott tartók megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Statikai alapfogalmak
C típus Síkbeli erőrendszer
C típus Eredő erő
B típus Egyensúlyi feltételek
B típus Statikailag határozott tartók támaszerői
B típus Statikailag határozott tartók belső erő ábrái
D típus Statikailag határozatlan tartók
D típus Rácsos tartók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos versenyjáték 20%
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A képzési helyszín jellege:
Statika és szilárdságtan szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai alapfogalmak
Statikailag határozott tartók támaszerői, belsőerő ábrái, alakváltozás számítás
Statikailag határozott rácsos tartók, rúderő meghatározása
Keresztmetszeti jellemzők
Statikailag határozatlan tartók megoldása táblázatos módszerrel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtan alkalmazása, homogén tartóelemek méretezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szilárdságtani alapfogalmak
C típus Keresztmetszeti jellemzők
C típus Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásra, hajlításra
D típus Alakváltozások meghatározása
D típus Összetett igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos versenyjáték 20%
A képzési helyszín jellege:
Statika és szilárdságtan szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretezés alapelvei EUROCODE alapján
Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásvizsgálat
Hajlított tartók méretezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasbeton szerkezetekkel kapcsolatos fogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét
Közvetve biztosítja a folyamatos gépellátást
Használtatja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a selejtezésben
Folyamatosan egyeztet
Építési naplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasbetonszerkezetek elemei
B típus Vasbetonszerkezetek erőjátéka
B típus Vasbetonszerkezetek kivitelezése
C típus Vasbetonszerkezetek méretezése
B típus Vasbeton és feszített beton létesítmények
D típus Építési területek vízellátása, csatornázása
D típus Alagutak, metrók
D típus Egyéb földalatti műtárgyak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Közlekedésépítési rajz készítése
4. szint Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Vasbeton-rajz értelmezése 20%
Vasbeton-rajz elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasbetonszerkezetek méretszámítása és megfelelősége
Vasbetonszerkezetek minősége
Betonacél-szerelési tervek készítése és ellenőrzése
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6. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0610-06

Talajmechanikai
ismeretek,
alapozások

azonosítója

sza
sza
sza

248/3.1/0610-06
248/3.2/0610-06
248/3.3/0610-06

36
0
36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajmechanikai alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Előkészítő méréseket végez
Intézkedik a fogyóeszközök utánpótlásáról
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
C típus Feszültségek a talajban
C típus Vízmozgások a talajban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Talajmechanika laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben

45

0
36
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geológiai és talajtani ismeretek
Feszültségek a talajban
Talajok alakváltozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajmechanikai laboratóriumi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Előkészítő méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
C típus Feszültségek a talajban
C típus Vízmozgások a talajban
C típus Talajok szilárdsága, alakváltozása, tömörsége
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Közlekedésépítési rajz készítése
4. szint Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Talajmechanika laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajfeltárás
Talajok laboratóriumi vizsgálata, jegyzőkönyv vezetés
Laboratóriumi eszközök nyílvántartása, karbantartása
Eredmények számítógépes feldolgozása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.3/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építmények alapozása, alapozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi az építési terület elhatárolását
Irányítja az ideiglenes létesítmények kivitelezését
Felügyeli a beosztottak biztonságos munkavégzését
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Síkalapok
D típus Mélyalapok
D típus Munkatér víztelenítése
D típus Dúcolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építőipari kisgépek használata
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Természeti környezet
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkagödrök kialakítása, víztelenítése
Síkalapok
Mélyalapok
Különleges alapozási módok

47

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

248/4.0/0610-06

Geodéziai mérések
és kitűzések

azonosítója

sza
sza

248/4.1/0610-06
248/4.2/0610-06

72
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Geodéziai mérések módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Betartatja a szabályokat
Folyamatosan egyeztet
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Szintezés módszerei
C típus Magasságmérés
C típus Körív kitűzése
C típus Vízszintes alappontok meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési vonal kitűzése
Vízszintes szögmérés módszerei
Szintezés alapelve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
A geodéziai műszerek ismerete, kitűzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Vezeti a jegyzőkönyveket
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitűzés szögmérő műszer nélkül
B típus Kitűzés szögmérő műszerrel
C típus Szintezés műszerei
C típus Szintezés eszközei
C típus Tahimetria
B típus Vonalas létesítmények kitűzései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Geodézia mérőszoba
Demonstrációs terem
Építési terület
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szögmérő műszer vizsgálata Kitűzések szögmérő műszerrel
Szintezési módszerek
Trigonometriai magasságmérés
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8. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0611-06

Hídépítési
alapfogalmak
ismerete

jellege

azonosítója

sza

248/1.1/0611-06

5

0

0

sza

248/1.2/0611-06

18

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Híd fő részeinek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Segédtervezői munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A híd fő részei, alapadatai
C típus Hidakkal szemben támasztott követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítési alapfogalmak
Hidak szerkezeti felépítése
Alépítmények és felszerkezetek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Hídépítési előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat gyűjt az engedélyezési tervhez
Segédtervezői munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Végleges jellegű hidak erőjátéka, építése
C típus Építés előkészítése, hatósági eljárások
C típus Hídépítési ismeretek (ideiglenes hidak, végleges hidak alépítményei, acél hidak, vasbeton
hidak)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidakra vonatkozó előírások EUROCODE és hazai követelmények
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0611-06

Általános hídépítési
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

248/2.1/0611-06
248/2.2/0611-06
248/2.3/0611-06

66
55
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 177
56

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Hídépítési munkák előkészítése, tervezése, hatósági eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Adatokat gyűjt az engedélyezési tervhez
Segédtervezői munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építés előkészítése, hatósági eljárások
C típus Hídépítési ismeretek (ideiglenes hidak, végleges hidak alépítményei, acél hidak, vasbeton
hidak)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Hídépítési rajz elemzés, hibakeresés 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítés tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges talajtani és erőtani adatok beszerzése
Általános- és vázlattervek készítése
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely előkészítésének és kialakításának elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkahely előkészítésében
Részt vesz egyéb mélyépítési létesítmények építésénél
Jelenti felettesének a szemrevételezés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építés előkészítése, hatósági eljárások
C típus Hídépítési ismeretek (ideiglenes hidak, végleges hidak alépítményei, acél hidak, vasbeton
hidak)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felvonulási terület víz-, csatornázás- és energiaellátása
Felvonulási létesítmények
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely előkészítésének és kialakításának gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkahely előkészítésében
Részt vesz egyéb mélyépítési létesítmények építésénél
Jelenti felettesének a szemrevételezés eredményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építés előkészítése, hatósági eljárások
C típus Hídépítési ismeretek (ideiglenes hidak, végleges hidak alépítményei, acél hidak, vasbeton
hidak)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
54

Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Üzemlátogatás a Hídépítő Zrt.-nél
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaterület elkorlátozása, kivilágítása
Biztonságos munkahely kialakítása
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10. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0611-06

Speciális hídépítési
feladatok I.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

248/3.1/0611-06
248/3.2/0611-06
248/3.3/0611-06
248/3.4/0611-06
248/3.5/0611-06

33
44
112
0
80

0
0
0
0
0

0
0
0 318
49
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Ideiglenes hidak kialakítása, építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Adatokat gyűjt az engedélyezési tervhez
Segédtervezői munkát végez
Irányítja a segédszerkezetek építését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ideiglenes hidakat alátámasztó szerkezetek
C típus Falszerkezet (ideiglenes hidak)
B típus Ideiglenes hidak erőjátéka, építése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Ideiglenes hídrajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ideiglenes hidak alátámasztásai Ideiglenes hidak felszerkezete Korszerű ideiglenes
szerkezetek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Végleges jellegű hidak alépítményeinek építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az alépítményeket
Segédtervezői munkát végez
Részt vesz egyéb mélyépítési létesítmények építésénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alépítmények (végleges jellegű hidak)
C típus Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Végleges hídrajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Monolit és előregyártott alépítmények
Alépítmények tervezése, építése és ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.3/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Végleges jellegű hidak felszerkezetének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az acélhidak munkahelyi szerelésében
Irányítja a monolit vasbeton szerkezet építését
Részt vesz az előregyártott vasbeton hidak építésében
Részt vesz a szabadon szerelt és szabadon betonozott hidak építésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Acélhidak (végleges jellegű hidak)
B típus Monolit vasbeton hidak
C típus Előregyártott főtartós vasbeton és feszített beton hidak
D típus Szabadon szerelt feszített vasbeton hidak
D típus Szabadon betonozott, feszített vasbeton hidak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Véglegeshíd-rajz kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
112 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acélhidak anyagai
Gerinclemezes acélhidak kialakítása, erőjátéka
Rácsos acélhidak
Acélhidak munkahelyi szerelése
Monolit, előregyártott, szabadon szerelt és szabadon betonozott hidak építése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.4/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Végleges jellegű hidak felszerkezetének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az acélhidak munkahelyi szerelésében
Irányítja a monolit vasbeton szerkezet építését
Részt vesz az előregyártott vasbeton hidak építésében
Részt vesz a szabadon szerelt és szabadon betonozott hidak építésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Acélhidak (végleges jellegű hidak)
B típus Monolit vasbeton hidak
C típus Előregyártott főtartós vasbeton és feszített beton hidak
D típus Szabadon szerelt feszített vasbeton hidak
D típus Szabadon betonozott, feszített vasbeton hidak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
49 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelőállványok készítése
Zsaluzat, betonacél-szerelés készítése, betonozás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.5/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a híd állapotát
Ellenőrzi az alépítményeket
Ellenőrzi a kisegítő szerkezeteket
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Részt vesz a karbantartásban
Részt vesz az időszakos hídvizsgálatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hidak műszaki átadása, forgalombahelyezés
C típus Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
C típus Hídépítési ismeretek (ideiglenes hidak, végleges hidak alépítményei, acél hidak, vasbeton
hidak)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemeltetési rendszerek, hatóságok
Hídvizsgálat
Műszaki átadás
Hidak fenntartása
Felügyeletek, hídvizsgálatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

248/4.0/0611-06

Kiegészítő hídépítési
feladatok I.

jellege

azonosítója

sza

248/4.1/0611-06

40

0

0

sza

248/4.2/0611-06

54

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.1/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasúti hídpálya építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a pályaburkolat meghibásodásait
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Részt vesz a karbantartásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályaépítés
C típus Hidak műszaki átadása, forgalombahelyezés
C típus Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Hídpályarajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasútépítési alapfogalmak Közúti vasutak építése
Vasúti vonalvezetés
Vasúti pálya hibái
Vasúti pálya dilatáció építése
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

94

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.2/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Közúti hídpálya építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a pályaburkolat meghibásodásait
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Részt vesz a karbantartásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályaépítés
C típus Hidak műszaki átadása, forgalombahelyezés
C típus Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Hídpályarajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útépítési alapfogalmak
Pályaburkolatok
Városi utak építése
Közutak átvezetése hídszerkezeten
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

248/5.0/0611-06

Kiegészítő hídépítési
feladatok II.

azonosítója

szk
szk
szk

248/5.1/0611-06
248/5.2/0611-06
248/5.3/0611-06

32
0
0

0
0
0

0
21
42

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.1/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Hídtartozékok elhelyezésének, szigetelésének, kivitelezésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a befejező munkákat
Ellenőrzi a szigetelések állapotát
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Ellenőrzi az alépítményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédszerkezetek elhelyezése
B típus Szigetelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Szigetelésirajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szigetelés, alátámasztások, vízelvezetés, korlát kialakítása
Befejező munkák
Visszanyert anyag tárolása, szállítása Környezetvédelmi feladatok

63

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.2/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Hídtartozékok elhelyezésének, szigetelésének, kivitelezésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a befejező munkákat
Ellenőrzi a szigetelések állapotát
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Ellenőrzi az alépítményeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédszerkezetek elhelyezése
B típus Szigetelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Víznyelők elhelyezése
Korlát kialakítása
Élvédő elemek készítése és elhelyezése
Szigetelések fektetése, átfedések, felhajtások építése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.3/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Közúti és vasúti hídpálya építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a pályaburkolat meghibásodásait
Javaslatot tesz az észlelt hibák kijavítására
Részt vesz a karbantartásban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pályaépítés
C típus Hidak műszaki átadása, forgalombahelyezés
C típus Hidak üzemeltetése, fenntartása, nyilvántartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útüzemeltetés gyakorlati tevékenysége
Forgalomirányítás, üzemi feltételek biztosítása
Általános útfenntartási feladatok

65

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

248/6.0/0611-06

Speciális hídépítési
feladatok II.

azonosítója

sza
sza

248/6.1/0611-06
248/6.2/0611-06

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/6.1/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisgépek gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az acélhidak munkahelyi szerelésében
Irányítja a monolit vasbeton szerkezet építését
Részt vesz az előregyártott vasbeton hidak építésében
Részt vesz a szabadon szerelt és szabadon betonozott hidak építésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Acélhidak (végleges jellegű hidak)
B típus Monolit vasbeton hidak
C típus Előregyártott főtartós vasbeton és feszített beton hidak
D típus Szabadon szerelt feszített vasbeton hidak
D típus Szabadon betonozott, feszített vasbeton hidak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szállító-, építő- és fenntartó kisgépek használata
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0
0

10
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

28

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/6.2/0611-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális gépek gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az acélhidak munkahelyi szerelésében
Irányítja a monolit vasbeton szerkezet építését
Részt vesz az előregyártott vasbeton hidak építésében
Részt vesz a szabadon szerelt és szabadon betonozott hidak építésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Acélhidak (végleges jellegű hidak)
B típus Monolit vasbeton hidak
C típus Előregyártott főtartós vasbeton és feszített beton hidak
D típus Szabadon szerelt feszített vasbeton hidak
D típus Szabadon betonozott, feszített vasbeton hidak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítő-, közlekedésépítő szállító és emelőgépek alkalmazásának feltételei
Munkahelyi feladatok végrehajtása
Munka- és környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0689-06

Munkaszervezés
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk

248/1.1/0689-06
248/1.2/0689-06
248/1.3/0689-06

45
45
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0689-06
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:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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
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0 132
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0689-06
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:
45 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:
248/1.3/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyek kialakításának, gépesítésének gyakorlati ismeretei
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
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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:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka és gépellátás szervezésének gyakorlata
Munkagépek biztonságtechnikai ellenőrzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0689-06

Mérés és kitűzés

azonosítója

szk
szk
szk
szk

248/2.1/0689-06
248/2.2/0689-06
248/2.3/0689-06
248/2.4/0689-06

54
0
56
0

0
18
0
14

0
0
142
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0689-06
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:
54 óra elmélet osztálykeretben
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
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0689-06
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:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajminták és építőanyagok munkahelyi laboratóriumi ellenőrzése
Eredmények feldolgozása
Talajmechanikai szakvélemény tartalma, értelmezése, készítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0689-06
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:
56 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:
248/2.4/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzések gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitűzést végez
Kézi és gépi mérések eredményeit feldolgozza, értékeli
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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:
14 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 vezetése
A mérés értékelése
Mérési eredmények feldolgozása, hossz- és keresztszelvények szerkesztése,
szintvonalszerkesztés, fotogrammetria
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Az 54 582 02 0010 54 02 azonosító számú, Útépítő és -fenntartó technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0597-06

Általános
közlekedésépítő
munka -, baleset-,
tűz- és
környezetvédelmi
feladatok

azonosítója

sza

248/1.1/0597-06

126

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
180

sza

248/1.2/0597-06

0

54

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet
Részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B típus Munkahelyi balesetek bejelentése
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Munkavégzés személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
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Demonstrációs terem
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
126 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Tennivalók vészhelyzetben
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
Elsősegélynyújtás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Elsősegélynyújtást végez
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Csoportos versenyjáték 15%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsősegélyt igénylő helyzetek
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem

77

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0597-06

Általános építőipari
és közlekedésépítési
munkaeszközök

azonosítója

sza

248/2.1/0597-06

72

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
116

sza

248/2.2/0597-06

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Értelmezi a műszaki információkat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
B típus Anyagmozgatás, közlekedés szabályai
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök Közlekedésépítőipari munkaeszközök
A fenntartás és üzemeltetés speciális eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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44

248/2.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Ellenőrzi a munkaeszközöket
Műszaki adminisztrációt végez
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök használata
Közlekedés-építőipari munkaeszközök használata
A fenntartás és üzemeltetés eszközeinek használata
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18. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0597-06

Műszaki
dokumentációk
értelmezése,
készítése

azonosítója

sza

248/3.1/0597-06

36

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
72

sza

248/3.2/0597-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz értelmezése 30%
Közlekedésépítő rajz elemzés, hibakeresés 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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36

0

0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki ábrázolás bevezető ismeretei, eszközei
Műszaki ábrázolás elemei
Írásmódok a rajzokon
Síkgeometriai alapfogalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz kiegészítés 30%
Közlekedésépítő rajz értelmezése 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Axonometrikus ábrázolás
Műszaki rajzok szerkesztése, felírása
Vázlatrajzok készítése
Rajz értelmezés és ismertetés
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19. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0610-06

Építőanyagok
ismerete

azonosítója

sza
sza

248/1.1/0610-06
248/1.2/0610-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a technológiai és műszaki előírásokat
Betartatja a szabályokat
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Közvetve biztosítja a folyamatos anyagellátást
Irányítja az anyagok előírásszerű tárolását
Intézkedik a hulladékok előírásszerű tárolásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapfogalmak
C típus Szilárdságtani alapfogalmak
C típus Fizikai tulajdonságok
C típus Fa és felhasználása
C típus Fémek
B típus Georácsok, geotextíliák
A típus Veszélyes anyagok, hulladékok
C típus Építőipari műanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építőanyag laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
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36
0

0
36

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagvizsgálatok fontossága
Építőanyagok tulajdonságai
Építőanyagok fizikai és szilárdságtani vizsgálata
Előírások, jegyzőkönyv-minták
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok laboratóriumi vizsgálatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Irányítja a gépek és berendezések előírásszerű telepítését
Intézkedik a gépek és berendezések előírásszerű karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Természetes kőanyagok
D típus Égetett agyagáruk, kerámiák
C típus Adalékanyagok
C típus Kötőanyagok
B típus Betonok
B típus Aszfaltok
B típus Habarcsok
B típus Szigetelő anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Közlekedésépítő labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

83

Laboratóriumi vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok értékelése, jegyzőkönyv készítése
Adatok számítógépes feldolgozása
Laboratóriumi eszközök alkalmazása és karbantartása
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20. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0610-06

Tartók erőjátéka,
méretezése

azonosítója

sza
sza
sza

248/2.1/0610-06
248/2.2/0610-06
248/2.3/0610-06

72
36
49

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Statikai alapfogalmak, statikailag határozott tartók megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Statikai alapfogalmak
C típus Síkbeli erőrendszer
C típus Eredő erő
B típus Egyensúlyi feltételek
B típus Statikailag határozott tartók támaszerői
B típus Statikailag határozott tartók belső erő ábrái
D típus Statikailag határozatlan tartók
D típus Rácsos tartók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos versenyjáték 20%
A képzési helyszín jellege:
Statika és szilárdságtan szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
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72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai alapfogalmak
Statikailag határozott tartók támaszerői, belsőerő ábrái, alakváltozás számítás
Statikailag határozott rácsos tartók, rúderő meghatározása
Keresztmetszeti jellemzők
Statikailag határozatlan tartók megoldása táblázatos módszerrel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtan alkalmazása, homogén tartóelemek méretezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szilárdságtani alapfogalmak
C típus Keresztmetszeti jellemzők
C típus Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásra, hajlításra
D típus Alakváltozások meghatározása
D típus Összetett igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos versenyjáték 20%
A képzési helyszín jellege:
Statika és szilárdságtan szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretezés alapelvei EUROCODE alapján
Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásvizsgálat
Hajlított tartók méretezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0610-06
86

A tananyagelem megnevezése:
Vasbetonszerkezetekkel kapcsolatos fogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét
Közvetve biztosítja a folyamatos gépellátást
Használtatja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a selejtezésben
Folyamatosan egyeztet
Építési naplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasbetonszerkezetek elemei
B típus Vasbetonszerkezetek erőjátéka
B típus Vasbetonszerkezetek kivitelezése
C típus Vasbetonszerkezetek méretezése
B típus Vasbeton és feszített beton létesítmények
D típus Építési területek vízellátása, csatornázása
D típus Alagutak, metrók
D típus Egyéb földalatti műtárgyak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Közlekedésépítési rajz készítése
4. szint Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Vasbeton-rajz értelmezése 20%
Vasbeton-rajz elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasbetonszerkezetek méretszámítása és megfelelősége
Vasbetonszerkezetek minősége
Betonacél-szerelési tervek készítése és ellenőrzése
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21. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0610-06

Talajmechanikai
ismeretek,
alapozások

azonosítója

sza
sza
sza

248/3.1/0610-06
248/3.2/0610-06
248/3.3/0610-06

36
0
36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajmechanikai alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Előkészítő méréseket végez
Intézkedik a fogyóeszközök utánpótlásáról
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
C típus Feszültségek a talajban
C típus Vízmozgások a talajban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Talajmechanika laboratórium
Építési terület
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Geológiai és talajtani ismeretek
Feszültségek a talajban
Talajok alakváltozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajmechanikai laboratóriumi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Előkészítő méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
C típus Feszültségek a talajban
C típus Vízmozgások a talajban
C típus Talajok szilárdsága, alakváltozása, tömörsége
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Közlekedésépítési rajz készítése
4. szint Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Talajmechanika laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajfeltárás
Talajok laboratóriumi vizsgálata, jegyzőkönyv vezetés
Laboratóriumi eszközök nyílvántartása, karbantartása
Eredmények számítógépes feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.3/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építmények alapozása, alapozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi az építési terület elhatárolását
Irányítja az ideiglenes létesítmények kivitelezését
Felügyeli a beosztottak biztonságos munkavégzését
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Síkalapok
D típus Mélyalapok
D típus Munkatér víztelenítése
D típus Dúcolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építőipari kisgépek használata
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Természeti környezet
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkagödrök kialakítása, víztelenítése
Síkalapok
Mélyalapok
Különleges alapozási módok
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22. TANANYAGEGYSÉG

248/4.0/0610-06

Geodéziai mérések
és kitűzések

azonosítója

sza
sza

248/4.1/0610-06
248/4.2/0610-06

72
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Geodéziai mérések módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Betartatja a szabályokat
Folyamatosan egyeztet
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Szintezés módszerei
C típus Magasságmérés
C típus Körív kitűzése
C típus Vízszintes alappontok meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Mérési vonal kitűzése
Vízszintes szögmérés módszerei
Szintezés alapelve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
A geodéziai műszerek ismerete, kitűzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Vezeti a jegyzőkönyveket
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitűzés szögmérő műszer nélkül
B típus Kitűzés szögmérő műszerrel
C típus Szintezés műszerei
C típus Szintezés eszközei
C típus Tahimetria
B típus Vonalas létesítmények kitűzései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Geodézia mérőszoba
Demonstrációs terem
Építési terület
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szögmérő műszer vizsgálata Kitűzések szögmérő műszerrel
Szintezési módszerek
Trigonometriai magasságmérés
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23. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0612-06

Útépítési
alapfogalmak

azonosítója

sza
sza

248/1.1/0612-06
248/1.2/0612-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Az út fő részeinek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Segédtervezői munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vonalvezetés (vízszintes, magassági)
C típus Földmunkák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útépítési alapfogalmak
Utak szerkezeti elemei
Alépítmény, felépítmény
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Útépítési előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat gyűjt és rögzít a műszaki leíráshoz
Közreműködik az engedélyeztetésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Utakra vonatkozó előírások, törvények
Európai és hazai követelmények
Útügyi adatbank
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24. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0612-06

Általános útépítési
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

248/2.1/0612-06
248/2.2/0612-06
248/2.3/0612-06

66
55
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Útépítési munkák előkészítése, tervezése, hatósági előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat gyűjt és rögzít a műszaki leíráshoz
Közreműködik az engedélyeztetésben
Részt vesz a tervezés előkészítésében
Részt vesz a tervezésben
Részt vesz az építés előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vonalvezetés (vízszintes, magassági)
C típus Földmunkák
B típus Külterületi utak
B típus Belterületi utak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Útépítési rajz elemzése, hibakeresés 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útépítés tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges talajtani és forgalmi adatok beszerzése
Általános- és vázlattervek készítése

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely előkészítésének és kialakításának elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a vízszintes és magassági alappontok adatait
Beszerzi a közművek adatait
Anyagkimutatást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkák
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alappontok adatainak beszerzése
Felvonulási terület víz-, csatorna- és energiaellátása
Felvonulási létesítmények
Anyagkimutatás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely előkészítésének és kialakításának gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltárja a talaj és geológiai viszonyokat
Felkutatja a helyi anyagnyerő helyeket
Részt vesz az építés előkészítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkák
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Üzemlátogatás a Strabag Zrt.-nél
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagnyerő helyek felkutatása
Munkaterület elkorlátozása, kivilágítása
Biztonságos munkahely kialakítása
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25. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0612-06

Speciális útépítési
feladatok I.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

248/3.1/0612-06
248/3.2/0612-06
248/3.3/0612-06
248/3.4/0612-06
248/3.5/0612-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Meglévő út felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megteszi a szükséges intézkedéseket
Összegyűjti a jelentéseket
Irányítja a munkahelyi elkorlátozást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatalapok
B típus Betonburkolatok
B típus Aszfaltburkolatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Útépítésirajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok gyűjtése
Hibák felismerése
Alépítmény és felépítmény vizsgálatai
Korszerű javítási módszerek
Tervrajz elemzése, kiegészítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Alépítmény építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kivitelezésben
Feltárja a talaj és geológiai viszonyokat
Anyagkimutatást készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkák
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Alépítményirajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alépítmények tervezésével, építésével kapcsolatos elméleti feladatok
Vázlatrajz elemzése, kiegészítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.3/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítmény építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az építés előkészítésében
Részt vesz a kivitelezésben
Összegyűjti a jelentéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatalapok
B típus Betonburkolatok
B típus Aszfaltburkolatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
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3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Felépítményrajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
112 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Burkolatalapok osztályozása
Betonburkolatok osztályozása
Aszfaltburkolatok osztályozása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.4/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítmény építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az építés előkészítésében
Részt vesz a kivitelezésben
Megteszi a szükséges intézkedéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatalapok
B típus Betonburkolatok
B típus Aszfaltburkolatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
49 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Burkolatalapok építése
Betonburkolatok építése
Aszfaltburkolatok építése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.5/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Útüzemeltetési és fenntartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az üzemeltetésben
Irányítja a munkahelyi elkorlátozást
Szervezi a téli forgalombiztosítási feladatokat
Részt vesz a fenntartásban
Megszervezi az általános útfenntartási feladatok végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Útüzemeltetés
C típus Útfenntartás
C típus Útellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útüzemeltetési feladatok
Felügyeletek, hatóságok
Útellenőrzés
Műszaki átadás
Útfenntartás
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26. TANANYAGEGYSÉG

248/4.0/0612-06

Kiegészítő útépítési
feladatok I.

azonosítója

szk
szk
szk

248/4.1/0612-06
248/4.2/0612-06
248/4.3/0612-06

32
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.1/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Úttartozékok elhelyezésének, kivitelezésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útellenőrzést végez
Megszervezi az általános útfenntartási feladatok végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Úttartozékok
C típus Útellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Úttartozékokrajz-kiegészítése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Befelyező munkák
Úttartozékok elhelyezése
Általános útfenntartási feladatok Környezetvédelem
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.2/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Úttartozékok elhelyezésének, kivitelezésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Útellenőrzést végez
Megszervezi az általános útfenntartási feladatok végrehajtását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Úttartozékok
C típus Útellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Befelyező munkák
Úttartozékok elhelyezése
Általános útfenntartási feladatok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.3/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidak, közúti műtárgyak építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a burkolatok karbantartásának végrehajtását
Részt vesz egyéb közlekedési és mélyépítési létesítmények építésénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Autópályák, autóutak
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídüzemeltetés, hídfenntartás gyakorlati tevékenysége
Forgalomirányítás, üzemi feltételek biztosítása
Hídvizsgálat
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27. TANANYAGEGYSÉG

248/5.0/0612-06

Speciális útépítési
feladatok II.

azonosítója

sza
sza

248/5.1/0612-06
248/5.2/0612-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.1/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisgépek gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az építés előkészítésében
Részt vesz a kivitelezésben
Megteszi a szükséges intézkedéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatalapok
B típus Betonburkolatok
B típus Aszfaltburkolatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szállító-, építő- és fenntartó kisgépek használata
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.2/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális gépek gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az építés előkészítésében
Részt vesz a kivitelezésben
Megteszi a szükséges intézkedéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatalapok
B típus Betonburkolatok
B típus Aszfaltburkolatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítő-, közlekedésépítő, szállító és emelőgépek alkalmazásának feltételei
Munkahelyi feladatok végrehajtása
Munka- és környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

248/6.0/0612-06

Kiegészítő útépítési
feladatok II.

jellege

azonosítója

sza

248/6.1/0612-06

40

0

0

sza

248/6.2/0612-06

54

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/6.1/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidak építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a burkolatok karbantartásának végrehajtását
Részt vesz egyéb közlekedési és mélyépítési létesítmények építésénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Autópályák, autóutak
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Műtárgyrajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítési alapfogalmak
Hidak szerkezeti felépítése
Alépítmények és felszerkezetek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/6.2/0612-06
A tananyagelem megnevezése:
Közúti műtárgyak építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megszervezi a burkolatok karbantartásának végrehajtását
Részt vesz egyéb közlekedési és mélyépítési létesítmények építésénél
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Autópályák, autóutak
C típus Útépítés (földmunkák, pályaszerkezetek, forgalomtechnika)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Műtárgyrajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasútépítési alapfogalmak
Közúti vasutak építése
Vasúti vonalvezetés
Vasúti pálya hibái
Vasútipálya-dilatáció építése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0689-06

Munkaszervezés
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk

248/1.1/0689-06
248/1.2/0689-06
248/1.3/0689-06

45
45
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0689-06
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:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0689-06
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:
45 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:
248/1.3/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyek kialakításának, gépesítésének gyakorlati ismeretei
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
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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:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka és gépellátás szervezésének gyakorlata
Munkagépek biztonságtechnikai ellenőrzése
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30. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0689-06

Mérés és kitűzés

azonosítója

szk
szk
szk
szk

248/2.1/0689-06
248/2.2/0689-06
248/2.3/0689-06
248/2.4/0689-06

54
0
56
0

0
18
0
14

0
0
142
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0689-06
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:
54 óra elmélet osztálykeretben
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
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0689-06
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:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajminták és építőanyagok munkahelyi laboratóriumi ellenőrzése
Eredmények feldolgozása
Talajmechanikai szakvélemény tartalma, értelmezése, készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0689-06
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
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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:
56 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:
248/2.4/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzések gyakorlata
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
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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:
14 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 vezetése
A mérés értékelése
Mérési eredmények feldolgozása, hossz- és keresztszelvények szerkesztése,
szintvonalszerkesztés, fotogrammetria
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Az 54 582 02 0010 54 03 azonosító számú, Vasútépítő és -fenntartó technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0597-06

Általános
sza
közlekedésépítő
munka -, baleset-, tűz
és környezetvédelmi
sza
feladatok

azonosítója

248/1.1/0597-06
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0
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gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
180

248/1.2/0597-06

0

54

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet
Részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Részt vesz szakmai továbbképzéseken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelem
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
B típus Munkahelyi balesetek bejelentése
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Munkavégzés személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 25%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
126 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Tennivalók vészhelyzetben
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
Elsősegélynyújtás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Elsősegélynyújtást végez
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és ártalmak
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Munkabiztonsággal kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 15%
Csoportos versenyjáték 15%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elsősegélyt igénylő helyzetek
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0597-06
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sza
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0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Értelmezi a műszaki információkat
Kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket
Tájékoztatja felettesét a rendellenességekről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
B típus Anyagmozgatás, közlekedés szabályai
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
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Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök Közlekedésépítőipari munkaeszközök
A fenntartás és üzemeltetés speciális eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános építőipari és közlekedésépítési munkaeszközök alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Ellenőrzi a munkaeszközöket
Műszaki adminisztrációt végez
Használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
B típus Veszélyes munkafolyamatok, technológiák
B típus Munkáltatók kötelezettségei
B típus Munkavállalók kötelezettségei és jogai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkavédelmi eszközök
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök használata
Közlekedés-építőipari munkaeszközök használata
A fenntartás és üzemeltetés eszközeinek használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0597-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki ábrázolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz értelmezése 30%
Közlekedésépítő rajz elemzés, hibakeresés 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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0

0

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki ábrázolás bevezető ismeretei, eszközei
Műszaki ábrázolás elemei
Írásmódok a rajzokon
Síkgeometriai alapfogalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0597-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a műszaki információkat
Betartja a technológiai és műszaki előírásokat
Célirányos szakmai kommunikációt végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavégzés személyi feltételei
C típus Munkavégzés tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Közlekedésépítő jelképek értelmezése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Közlekedésépítő rajz kiegészítés 30%
Közlekedésépítő rajz értelmezése 35%
Vázlatos rajz készítése közlekedésépítő-rendszerről 35%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Axonometrikus ábrázolás
Műszaki rajzok szerkesztése, felírása
Vázlatrajzok készítése
Rajz értelmezés és ismertetés
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34. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0610-06

Építőanyagok
ismerete

azonosítója

sza
sza

248/1.1/0610-06
248/1.2/0610-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a technológiai és műszaki előírásokat
Betartatja a szabályokat
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Közvetve biztosítja a folyamatos anyagellátást
Irányítja az anyagok előírásszerű tárolását
Intézkedik a hulladékok előírásszerű tárolásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai alapfogalmak
C típus Szilárdságtani alapfogalmak
C típus Fizikai tulajdonságok
C típus Fa és felhasználása
C típus Fémek
B típus Georácsok, geotextíliák
A típus Veszélyes anyagok, hulladékok
C típus Építőipari műanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

72

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építőanyag laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagvizsgálatok fontossága
Építőanyagok tulajdonságai
Építőanyagok fizikai és szilárdságtani vizsgálata
Előírások, jegyzőkönyv-minták
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok laboratóriumi vizsgálatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Irányítja a gépek és berendezések előírásszerű telepítését
Intézkedik a gépek és berendezések előírásszerű karbantartásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Természetes kőanyagok
D típus Égetett agyagáruk, kerámiák
C típus Adalékanyagok
C típus Kötőanyagok
B típus Betonok
B típus Aszfaltok
B típus Habarcsok
B típus Szigetelő anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3. szint Közlekedésépítő labortechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok értékelése, jegyzőkönyv készítése
Adatok számítógépes feldolgozása
Laboratóriumi eszközök alkalmazása és karbantartása
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35. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0610-06

Tartók erőjátéka,
méretezése

azonosítója

sza
sza
sza

248/2.1/0610-06
248/2.2/0610-06
248/2.3/0610-06

72
36
49

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Statikai alapfogalmak, statikailag határozott tartók megoldása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Statikai alapfogalmak
C típus Síkbeli erőrendszer
C típus Eredő erő
B típus Egyensúlyi feltételek
B típus Statikailag határozott tartók támaszerői
B típus Statikailag határozott tartók belső erő ábrái
D típus Statikailag határozatlan tartók
D típus Rácsos tartók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
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0
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos versenyjáték 20%
A képzési helyszín jellege:
Statika és szilárdságtan szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statikai alapfogalmak
Statikailag határozott tartók támaszerői, belsőerő ábrái, alakváltozás számítás
Statikailag határozott rácsos tartók, rúderő meghatározása
Keresztmetszeti jellemzők
Statikailag határozatlan tartók megoldása táblázatos módszerrel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Szilárdságtan alkalmazása, homogén tartóelemek méretezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Fejleszti szakmai tudását
Figyelemmel kíséri a szakma fejlődését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szilárdságtani alapfogalmak
C típus Keresztmetszeti jellemzők
C típus Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásra, hajlításra
D típus Alakváltozások meghatározása
D típus Összetett igénybevétel
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Csoportos versenyjáték 20%
A képzési helyszín jellege:
Statika és szilárdságtan szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Méretezés alapelvei EUROCODE alapján
Méretezés központos húzásra, nyomásra, nyírásvizsgálat
Hajlított tartók méretezése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasbetonszerkezetekkel kapcsolatos fogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Ellenőrzi az elvégzett munka minőségét
Közvetve biztosítja a folyamatos gépellátást
Használtatja a védőfelszereléseket, védőeszközöket
Részt vesz a selejtezésben
Folyamatosan egyeztet
Építési naplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vasbetonszerkezetek elemei
B típus Vasbetonszerkezetek erőjátéka
B típus Vasbetonszerkezetek kivitelezése
C típus Vasbetonszerkezetek méretezése
B típus Vasbeton és feszített beton létesítmények
D típus Építési területek vízellátása, csatornázása
D típus Alagutak, metrók
D típus Egyéb földalatti műtárgyak
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Közlekedésépítési rajz készítése
4. szint Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Vasbeton-rajz értelmezése 20%
Vasbeton-rajz elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
49 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasbetonszerkezetek méretszámítása és megfelelősége
Vasbetonszerkezetek minősége
Betonacél-szerelési tervek készítése és ellenőrzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0610-06

Talajmechanikai
ismeretek,
alapozások

azonosítója

sza
sza
sza

248/3.1/0610-06
248/3.2/0610-06
248/3.3/0610-06

36
0
36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajmechanikai alapfogalmak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Előkészítő méréseket végez
Intézkedik a fogyóeszközök utánpótlásáról
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
C típus Feszültségek a talajban
C típus Vízmozgások a talajban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Talajmechanika laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

132

0
36
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

Geológiai és talajtani ismeretek
Feszültségek a talajban
Talajok alakváltozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Talajmechanikai laboratóriumi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Előkészítő méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Talajfeltárás (alkotórészei és szerkezete)
C típus Feszültségek a talajban
C típus Vízmozgások a talajban
C típus Talajok szilárdsága, alakváltozása, tömörsége
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Közlekedésépítési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Közlekedésépítési rajz készítése
4. szint Mélyépítési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mélyépítési rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Talajmechanika laboratórium
Nagyüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajfeltárás
Talajok laboratóriumi vizsgálata, jegyzőkönyv vezetés
Laboratóriumi eszközök nyílvántartása, karbantartása
Eredmények számítógépes feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.3/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Építmények alapozása, alapozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi az építési terület elhatárolását
Irányítja az ideiglenes létesítmények kivitelezését
Felügyeli a beosztottak biztonságos munkavégzését
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Síkalapok
D típus Mélyalapok
D típus Munkatér víztelenítése
D típus Dúcolások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építőipari kisgépek használata
5. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
5. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Természeti környezet
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkagödrök kialakítása, víztelenítése
Síkalapok
Mélyalapok
Különleges alapozási módok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG

248/4.0/0610-06

Geodéziai mérések és sza
kitűzések
sza

azonosítója

248/4.1/0610-06
248/4.2/0610-06

72
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.1/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
Geodéziai mérések módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Vezeti a jegyzőkönyveket
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Betartatja a szabályokat
Folyamatosan egyeztet
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszintes mérés eszközei és módszerei
C típus Szintezés módszerei
C típus Magasságmérés
C típus Körív kitűzése
C típus Vízszintes alappontok meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési vonal kitűzése
Vízszintes szögmérés módszerei
Szintezés alapelve
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.2/0610-06
A tananyagelem megnevezése:
A geodéziai műszerek ismerete, kitűzési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrző méréseket végez
Elvégezteti a mérőeszközök hitelesítését, karbantartását, ellenőrzését
Ellenőrzi az elvégzett munka mennyiségét
Vezeti a jegyzőkönyveket
Leltárt készít (anyag és eszköz)
Irányítja a rábízott eszközök védelmét
Ismeri a speciális szakmai szoftvereket
Digitális felvételeket készít és feldolgozza azokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitűzés szögmérő műszer nélkül
B típus Kitűzés szögmérő műszerrel
C típus Szintezés műszerei
C típus Szintezés eszközei
C típus Tahimetria
B típus Vonalas létesítmények kitűzései
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Felelősség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Geodézia mérőszoba
Demonstrációs terem
Építési terület
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szögmérő műszer vizsgálata Kitűzések szögmérő műszerrel
Szintezési módszerek
Trigonometriai magasságmérés
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38. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0613-06

Vasútépítési
alapfogalmak

azonosítója

sza
sza

248/1.1/0613-06
248/1.2/0613-06

5
18

0
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

23

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
A vasút fő részeinek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervfelbontást végez
Vágányzári tervet készít
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki alapfogalmak
Üzemi alapfogalmak
Műszaki-üzemi alapfogalmak
Alépítmény, felépítmény
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasútépítési előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervfelbontást végez
Vágányzári tervet készít
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasutakra vonatkozó előírások, törvények
Vasútüzemi és fenntartási utasítások
Európai és hazai követelmények
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39. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0613-06

Általános
vasútépítési
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk

248/2.1/0613-06
248/2.2/0613-06
248/2.3/0613-06

66
55
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 177
56

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasútépítési munkák előkészítése, tervezése, hatósági előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Heti, havi munkatervjavaslatot készít
Tervfelbontást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Vasútépítési rajz elemzése, hibakeresés 40%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasútépítés tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges talajtani és forgalmi adatok
beszerzése
Általános- és vázlattervek készítése
Ütemterv készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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248/2.2/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely előkészítésének és kialakításának elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felmérési, feltárási munkát végez
Vágányzári tervet készít
Vizsgálati eredmények kiértékelését, dokumentálását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alappontok adatainak beszerzése
Kitűzések
Felvonulási terület víz-, csatorna- és energiaellátása
Felvonulási létesítmények
Anyagkimutatás
Vágányzári terv készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahely előkészítésének és kialakításának gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felmérési, feltárási munkát végez
Vágányzári tervet készít
Vizsgálati eredmények kiértékelését, dokumentálását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Együttműködési készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Üzemlátogatás a MÁV-nál
Képzési idő:
56 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagnyerő helyek felkutatása
Munkaterület elkorlátozása, kivilágítása
Biztonságos munkahely kialakítása
Vágányzári terv készítése
Szociális létesítmények
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40. TANANYAGEGYSÉG

248/3.0/0613-06

szk
szk
Speciális vasútépítési
szk
feladatok I.
szk
szk

azonosítója

248/3.1/0613-06
248/3.2/0613-06
248/3.3/0613-06
248/3.4/0613-06
248/3.5/0613-06

33
44
112
0
80

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 318
49
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.1/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Meglévő vasúti pálya felújítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Időszakos al- és felépítményi vizsgálatokat végez
Kitűzési munkát (alépítményi-felépítményi) végez
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Részt vesz az építési technológiák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
C típus Építés, átépítés
C típus Városi vasutak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Vasútépítésirajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
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Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adatok gyűjtése
Hibák felismerése
Alépítmény és felépítmény vizsgálatai
Korszerű javítási módszerek
Tervrajz elemzése, kiegészítése
Aláverő, szabályozó géplánc
Ágyazatrostáló gép
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.2/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Alépítmény építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Időszakos al- és felépítményi vizsgálatokat végez
Kitűzési munkát (alépítményi-felépítményi) végez
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Részt vesz az építési technológiák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
C típus Építés, átépítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Alépítményirajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alépítmények tervezésével,építésével kapcsolatos elméleti feladatok
Vízelvezetés
Vázlatrajz elemzése, kiegészítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.3/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítmény építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Időszakos al- és felépítményi vizsgálatokat végez
Kitűzési munkát (alépítményi-felépítményi) végez
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Részt vesz az építési technológiák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
C típus Építés, átépítés
B típus Kitérők és vágánykapcsolások
C típus Különleges felépítmények
B típus Hézagnélküli vágányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 25%
Felépítményrajz-kiegészítés 25%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
112 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti sínek
Vasúti aljak
Sínleerősítések, sínillesztések
Ágyazat
Vágánykapcsolások
Vágányrendszerek
Szigetelt sínek
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.4/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítmény építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Időszakos al- és felépítményi vizsgálatokat végez
Kitűzési munkát (alépítményi-felépítményi) végez
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Részt vesz az építési technológiák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
C típus Építés, átépítés
B típus Kitérők és vágánykapcsolások
C típus Különleges felépítmények
B típus Hézagnélküli vágányok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Talajmechanika labortechnikai eszközök használata
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
49 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vasúti sínek
Vasúti aljak
Sínleerősítések, sínillesztések
Ágyazat Kitérők
Vágányrendszerek
Vágányfektető, vágánycserélő géplánc
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/3.5/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Vastüzemeltetési és fenntartási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását saját kivitelező esetén
Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását idegen kivitelező esetén
Közreműködik a balesetek kivizsgálásában
Közreműködik a baleseti károk felszámolásában
Baleseti készenlétet ad, szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
A típus Kitérők- és vágánykapcsolások hibái és javításuk
A típus Hézagnélküli felépítmény hibái és javításuk
B típus Közúti vasutak fenntartása
B típus Pályafelügyelet
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Esetleírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
80 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztosítóberendezések
Vasúti jelzések
Alépítményi és felépítményi szerkezetek hibáinak felismerése és javítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

41. TANANYAGEGYSÉG

248/4.0/0613-06

Kiegészítő
vasútépítési
feladatok I.

azonosítója

szk
szk
szk

248/4.1/0613-06
248/4.2/0613-06
248/4.3/0613-06

32
0
0

0
0
0

0
21
42

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

95

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.1/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasútállomások és pályaudvarok elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágányzári tervet készít
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
C típus Építés, átépítés
C típus Vasútállomások és pályaudvarok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Vasútállomásrajz-kiegészítése 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Demonstrációs terem
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Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypályaudvarok
Üzemi pályaudvarok
Teherpályaudvarok
Rendező pályaudvarok
Átrakó pályaudvarok
Logisztikai központok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.2/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasútállomások és pályaudvarok gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágányzári tervet készít
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vasútépítés (alépítmények, felépítményi szerkezetek, kitérők, és vágánykapcsolások)
C típus Építés, átépítés
C típus Vasútállomások és pályaudvarok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Üzemlátogatás a MÁV-nál
Képzési idő:
21 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Személypályaudvarok
Üzemi pályaudvarok
Teherpályaudvarok
Rendező pályaudvarok
Átrakó pályaudvarok
Logisztikai központok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/4.3/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidak, útátjárók építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Közreműködik más vasúti szakterületek munkájának végrehajtásában
Vágányzári tervet készít
Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását idegen kivitelező esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedésépítés
C típus Építés, átépítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídüzemeltetés, hídfenntartás gyakorlati tevékenysége
Útüzemeltetés
Útfenntartás gyakorlati tevékenysége
Forgalomirányítás, üzemi feltételek biztosítása
Hídvizsgálat
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

42. TANANYAGEGYSÉG

248/5.0/0613-06

Speciális vasútépítési sza
feladatok II.
sza

azonosítója

248/5.1/0613-06

0

0

10

248/5.2/0613-06

0

0

18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.1/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Kisgépek gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felmérési, feltárási munkát végez
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz az üzembe helyezésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építés, átépítés
B típus Közúti vasutak fenntartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
10 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szállító-, építő- és fenntartó kisgépek használata
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

28

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/5.2/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális gépek gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felmérési, feltárási munkát végez
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz az üzembe helyezésben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építés, átépítés
B típus Közúti vasutak fenntartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítő-, közlekedésépítő, szállító és emelőgépek alkalmazásának feltételei
Munkahelyi feladatok végrehajtása
Munka- és környezetvédelem
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

43. TANANYAGEGYSÉG

248/6.0/0613-06

Kiegészítő
vasútépítési
feladatok II.

jellege

azonosítója

sza

248/6.1/0613-06

40

0

0

sza

248/6.2/0613-06

54

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/6.1/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Hidak építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Közreműködik más vasúti szakterületek munkájának végrehajtásában
Vágányzári tervet készít
Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását idegen kivitelező esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedésépítés
C típus Építés, átépítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Műtárgyrajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

94

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hídépítési alapfogalmak
Hidak szerkezeti felépítése
Alépítmények és felszerkezetek
Különleges felépítmények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/6.2/0613-06
A tananyagelem megnevezése:
Útátjárók építésének elméleti feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kivitelezésben
Részt vesz a kivitelezés minőségi ellenőrzésében
Közreműködik más vasúti szakterületek munkájának végrehajtásában
Vágányzári tervet készít
Ellenőrzi a karbantartási munkák végrehajtását idegen kivitelező esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közlekedésépítés
C típus Építés, átépítés
C típus Városi vasutak
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Földméréstan mérőeszközök használata
5. szint Vasúti felépítményi mérőeszközök, kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Műtárgyrajz-kiegészítés 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útépítési alapfogalmak
Pályaburkolatok
Városi vasutak építése
Különleges felépítmények
Szintbeni útátjárók felépítményi szerkezetei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

44. TANANYAGEGYSÉG

248/1.0/0689-06

Munkaszervezés
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk

248/1.1/0689-06
248/1.2/0689-06
248/1.3/0689-06

45
45
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.1/0689-06
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:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 132
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/1.2/0689-06
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:
45 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:
248/1.3/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyek kialakításának, gépesítésének gyakorlati ismeretei
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
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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:
42 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munka és gépellátás szervezésének gyakorlata
Munkagépek biztonságtechnikai ellenőrzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

45. TANANYAGEGYSÉG

248/2.0/0689-06

Mérés és kitűzés

azonosítója

szk
szk
szk
szk

248/2.1/0689-06
248/2.2/0689-06
248/2.3/0689-06
248/2.4/0689-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.1/0689-06
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:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyi anyagvizsgálatok, minőségbiztosítás
Minőségirányítási rendszer
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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:
248/2.2/0689-06
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:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajminták és építőanyagok munkahelyi laboratóriumi ellenőrzése
Eredmények feldolgozása
Talajmechanikai szakvélemény tartalma, értelmezése, készítése
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.3/0689-06
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:
56 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
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
248/2.4/0689-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzések gyakorlata
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:
14 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 vezetése
A mérés értékelése
Mérési eredmények feldolgozása, hossz- és keresztszelvények szerkesztése,
szintvonalszerkesztés, fotogrammetria
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