ÚTÉPÍTŐ
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,
– a 31 582 18 1000 00 00 Útépítő 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 OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Útépítő

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7641

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

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

van
1 év
nem szervezhető
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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
– gyakorlóterem
– tanudvar
– alapozó tanműhely
– építési terület
– anyagtan laboratórium
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

5.

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükségesek
szükségesek
szükséges

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7641

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Útépítő, útkarbantartó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Forgalombiztonsági feladatokat lát el
Földművet épít
Pályaszerkezetet épít
Műtárgyat épít
Útkörnyezetet épít
Vízelvezető rendszert épít
Gépeket kezel
Anyagmozgatást, rakodást, szállítást végez
Alkalmazza a szabályzatokat
Munkahelyi előkészítő tevékenységet végez
Munkaátadási folyamatban részt vesz
Munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat lát el
Adminisztrációs, kommunikációs feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 582 02 0000 00 00
Közlekedésépítő technikus
31 582 16 0000 00 00
Közútkezelő
31 841 02 1000 00 00
Vasúti pályamunkás
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés 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:
0598-06 Burkolat, útkörnyezet kezelése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kézi forgalomirányítást végez
Kihelyezi az ideiglenes forgalom elterelő eszközöket
Biztosítja forgalom-technikai eszközök láthatóságát
Felismeri a burkolat hibákat
Javítja a burkolathibákat
Szintbe helyezi a közmű fedlapokat
Padkafelújítást végez
Kezeli a bontókalapácsot
Kezeli a láncfűrészt
Kezeli a kézi vezetésű vibrációs úthengert
Kezeli a lapvibrátort
Kezeli a nem vizsgaköteles gépi berendezéseket
Kézzel szállítja az anyagokat, eszközöket
Kézzel rakodik anyagokat, eszközöket gépkocsira
Kézi szerszámmal építési (útépítési) anyagokat rakodik
Burkolatjelet fest
Kezeli a burkolatjelfestő gépet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Burkolatkárok javítása (hibafelismerés, eszközök, technológia megválasztása)
C Szilárdságtani alapismeretek
C Kőzetek (fajtái, útburkolókő, útépítési zúzottkő)
C Építőipari anyagok (tégla, műkő, szegélykő, térburkoló anyagok)
C Kötőanyagok (mész, cement, bitumen)
B Univerzális eszközhordozó alapgép
C Adalékanyagok
B Betonok
B Aszfaltok (fajtái, előállításuk, felhasználásuk, technológiák)
B Habarcsok
A Forgalomszabályozás
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A
A
A
E
E
E
E
D
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B

Autópályák, autóutak útépítési munkahelyei
Lakott területen kívüli utak útépítési munkahelyei
Lakott területen belüli utak útépítési munkahelyei
Mechanikai alapfogalmak
Gépelemek
Erőátviteli mechanizmusok
Energiaátalakító berendezések
Betonkeverők
Vibrolapok
Kézi vezetésű vibrációs kishengerek
Kézi bontókalapácsok
Mobil bitumenmelegítők és hézagkiöntők
Az úthálózat forgalomtechnikai elemei
Közúton folyó munkák
Forgalomtechnikai eszközök
Útelzárás
KRESZ
Burkolatjel festőgép
Festékek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Építőipari kéziszerszámok (kőműves, burkoló, kövező, stb.) használata
4
Földmunkavégzés kisgépei (talajfúró, mintavételező, stb.) használata
4
Építőipari kisgépek (fúrógép, flex, kézi betonvágó, kővágó, stb.) használata
4
Építőipari mérőeszközök (mérőszalag, vízmérték stb.) használata
5
Hallott szöveg megértése
4
Beszédkészség
5
Közlekedéssel kapcsolatos jelképek értelmezése
Útépítés gépi adaptereinek kezelése pl. tömörítőeszközök, burkolatjavító gépek
4
használata
4
Festő, mázoló szerszámok (spatula, drótkefe, ecset stb.) használata
3
Kéziszerszámok (ásó, lapát, csákány, gereblye, fűrész stb.) használata
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0605-06 Útépítési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a zsaluzatot, állványzatot
Betonacélt szerel (vág, hajlít)
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Elbontja a zsaluzatot, állványzatot
Összeszereli a hídkorlát előregyártott elemeit
Elkészíti a hídkorlát korrózióvédelmét
Előkészíti a műtárgy felületét a szigeteléshez
Beépíti a dilatációs elemeket
Kialakítja a vízszigetelő rendszert
Részt vesz az előregyártott betonelemek elhelyezésénél
Felismeri a műtárgyhibákat
Tömöríti a padkát kisgéppel
Kialakítja a padka (föld, beton, aszfalt) geometriáját
Segíti a rézsű gépi kialakítását kézi munkával
Műtárgy rézsűkúp burkolatot épít (terméskő, betonelem)
Elhelyezi az úttartozékokat (szalagkorlát, széljelző, stb.)
Zajvédőfalat épít
Vadvédő kerítést épít
Elhelyezi a pihenőhelyek felszereléseit (padok, szemétgyűjtő, stb.)
Kialakítja a surrantó, árok, folyóka geometriáját
Burkolja a surrantót, árkot, folyókát betonelemekkel
Fugázza a surrantó, árok, folyóka betonelemeit
Utókezeli a vízelvezető rendszer elemeit
Kezeli a vágó gépeket (acél, beton, kő)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az úthálózat szerkezeti elemei
C Műtárgyak osztályozása
B Utak víztelenítése
B Földműépítés
B Pályaszerkezet építés
B Műtárgyépítés
B Útkörnyezet építés
B Vízelvezető rendszer építés
B Rézsűhibák felismerése, javítása
B Burkolathibák felismerése, javítása
B Műtárgyhibák felismerése, javítása
B Padkahibák felismerése, javítása
C Matematika
C Fizika
C Szilárdságtan
B Láncfűrész
D Talajfúró
B Vágó gépek (acél, beton, kő)
B Mobil bitumenmelegítő, hézagkiöntő
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Térérzékelés
4
Láncfűrész használata
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4
4
4

Talajfúró használata
Vágó gépek (acél, beton, kő) használata
Mobil bitumenmelegítő, hézagkiöntő használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Irányíthatóság
Erős fizikum
Térlátás
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0606-06 Térburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkorlátozza a munkahelyet (építés és bontás)
Kialakítja az alépítmény és a fagyvédő réteg geometriáját (kiegyenlít, elterít)
Segíti az alépítmény és fagyvédő réteg gépi bedolgozását kézi munkával
Kialakítja a különleges földmű geometriáját (kiegyenlít, elterít)
Segíti a különleges földmű anyagának gépi bedolgozását kézi munkával
Kialakítja a burkolatalap geometriáját (kiegyenlít, elterít)
Segíti a burkolatalap gépi bedolgozását kézi munkával
Burkolatszegélyt épít (kiemelt, süllyesztett)
Burkolatot épít
Betonozást végez (kézzel) előkevert betonból
Segíti a betonkeverék gépi bedolgozását kézi munkával
Tömöríti a betont
Utókezeli a betont
Elhelyezi a vízelvezető rendszer elemeit
Mintát vesz tömörség-vizsgálathoz
Kezeli az aggregátort
Részt vesz a kötelező orvosi vizsgálaton
Részt vesz a feladat-megbeszélésen
Kiválasztja az eszközöket, gépeket
Rendezi a munkaterületet
Viseli a szabványos munkaruhát
Tisztítja a gépeket, eszközöket
Jelenti a gépek, eszközök meghibásodását
Rakodja a maradék-, hulladék-, és veszélyes anyagokat
Takarítja a munkaterületet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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B
B
C
C
B
B
B
C
C
C
B
C
C
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
E
E
E
E
D
B

Burkolatok osztályozása
Kitűzések
Környezetvédelem
Műszaki szabályozás
Talajok
Kőzetek
Építőipari anyagok
Előregyártott termékek
Faanyagok
Fémek
Kötőanyagok
Festékek
Adalékanyagok
Veszélyes anyagok, hulladékok
Tisztítószerek
Betonok
Aszfaltok
Habarcsok
Építőipari műanyagok
Szigetelő anyagok
Georácsok, geotextíliák
Munkahelyi elkorlátozás
KRESZ
Műszaki előírások
Mechanikai alapfogalmak
Gépelemek
Erőátviteli berendezések
Energiaátalakító berendezések
Betonkeverő
Aggregátor

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Információforrások kezelése
3
Szakmai műszaki rajz készítése
4
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelképek értelmezése
2
Szabadkézi rajzolás
5
Komplex jelzésrendszerek
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Térérzékelés
4
Építőipari kéziszerszámok pl: kőműves, burkoló, kövező használata
4
Szerelő kéziszerszámok pl. kalapács, fogók, csavarhúzók, kulcsok használata
3
Földmunkavégzés kisgépei pl. talajfúró, mintavételező
4
Építőipari kisgépek pl. fúrógép, flex, kézi betonvágó, kővágó használata
4
Építőipari mérőeszközök pl. mérőszalag, vízmérték használata
Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
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Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Intenzív munkavégzés
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A 31 582 18 1000 00 00 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0597-06
Közlekedésépítő közös feladatok
0598-06
Burkolat, útkörnyezet kezelése
0605-06
Útépítési feladatok
0606-06
Térburkolási feladatok
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8. A képzés szerkezete
A 31 582 18 1000 00 00 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítés
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

258/3.0/0598-06

258/1.0/0605-06

258/1.0/0597-06

258/2.0/0597-06

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

258/2.0/0598-06

258/1.0/0598-06

23

258/3.0/0597-06

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

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

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

258/2.0/0606-06

258/1.0/0606-06

5

258/2.0/0605-06

Hetek száma

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

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

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

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

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 582 18 1000 00 00 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

258/1.0/0597-06

2

258/2.0/0597-06

3

258/3.0/0597-06

4
5
6
7
8
9
10

258/1.0/0598-06
258/2.0/0598-06
258/3.0/0598-06
258/1.0/0605-06
258/2.0/0605-06
258/1.0/0606-06
258/2.0/0606-06

megnevezése
Általános közlekedésépítő munka -,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Általános építőipari és
közlekedésépítési munkaeszközök
Műszaki dokumentációk
értelmezése, készítése
Anyagismeret
Forgalomtechnikai ismeretek
Gépkezelési ismeretek
Útépítés elméleti ismeretei
Útépítés gyakorlati feladatai
Térburkolás elméleti ismeretei
Térburkolás gyakorlati feladatai
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

18

36

0

54

18

0

54

72

36

0

0

36

90
54
72
216
0
210
0
714

0
0
0
0
0
0
0
36

72
18
216
0
288
0
302
950

162
72
288
216
288
210
302
1700

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program
(tanterv) szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.

„Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a
közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a részszakképesítés
megszerzésére irányuló képzés szakmai programjának kialakítása során a szakmai és
vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható részszakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő
tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a rész-szakképesítésre
meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a részszakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a
részét képezi, úgy a részszakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek
figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának
elhagyásával - kell kialakítani.”

15

A szakképzési törvény alapján: "12. §[1] (2)[2] A szakmai vizsga állami vizsga. A szakiskolában és a
szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
vizsgára történő felkészítés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális
szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban
résztvevők számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat."
9.

A szakképesítés 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)
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:
0598-06 Burkolat, útkörnyezet kezelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Különböző burkolathibák javítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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szükséges egyéni

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A kézi forgalomirányítás különböző módjainak bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Különböző útépítési anyagok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A burkolatjelfestés technológiáinak, eszközeinek és anyagainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Burkolathibák osztályozása, az alkalmazandó javítási technológiák meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 10%
3. feladat 20%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0605-06 Útépítési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vízelvezető rendszer építése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Földmű készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hidak osztályozási szempontjainak ismertetése
18

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Műtárgy szigetelés technológiáinak, eszközeinek, anyagainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A műtárgyaknál alkalmazott dilatációs szerkezetek és beépítési módjuk
ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
4. feladat 10%
5. feladat 10%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0606-06 Térburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Térburkolat készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A munkavégzés biztonságához szükséges feltételek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A földmunka tömörítés kézi és gépi eszközeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Félpályás útlezárás vázlattervének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Az útépítés során használatos építőipari termékek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 10%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
5. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 18 1000 00 00 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Útépítő
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 18 1000 00 00 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

258/1.0/0597-06

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

azonosítója

sza

258/1.1/0597-06

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
54

sza

258/1.2/0597-06

0

36

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.1/0597-06
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
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Tennivalók vészhelyzetben
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
Elsősegélynyújtás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.2/0597-06
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
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Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanudvar
Képzési idő:
36 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

258/2.0/0597-06

Általános építőipari
és közlekedésépítési
munkaeszközök

azonosítója

sza

258/2.1/0597-06

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
72

sza

258/2.2/0597-06

0

0

54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.1/0597-06
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:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
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18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános építőipari munkaeszközök Közlekedésépítőipari munkaeszközök
A fenntartás és üzemeltetés speciális eszközei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.2/0597-06
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:
54 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

258/3.0/0597-06

Műszaki
dokumentációk
értelmezése,
készítése

azonosítója

sza

258/3.1/0597-06

18

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
36

sza

258/3.2/0597-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/3.1/0597-06
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 50%
Közlekedésépítő rajz elemzése, hibakeresés 50%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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18

0

0

Műszaki ábrázolás bevezető ismeretei, eszközei
Műszaki ábrázolás elemei
Írásmódok a rajzokon
Síkgeometriai alapfogalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/3.2/0597-06
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 értelmezése 50%
Közlekedésépítő rajz elemzés, hibakeresés 50%
A képzési helyszín jellege:
Rajz szaktanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
18 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

258/1.0/0598-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza

258/1.1/0598-06
258/1.2/0598-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.1/0598-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítja a burkolathibákat
Szintbe helyezi a közmű fedlapokat
Padkafelújítást végez
Felismeri a burkolat hibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szilárdságtani alapismeretek
C típus Kőzetek (fajtái, útburkolókő, útépítési zúzottkő)
C típus Kötőanyagok (mész, cement, bitumen)
C típus Adalékanyagok
B típus Betonok
B típus Aszfaltok (fajtái, előállításuk, felhasználásuk, technológiák)
B típus Habarcsok
B típus Festékek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
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0
162
72

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőipari kötőanyagok tulajdonságai, felhasználási területe
Beton és habarcs készítése, bedolgozása, tulajdonságai
Építőanyagok felhasználási lehetőségei
Korszerű anyagok ismerete
Aszfalt összetevői, minőségi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.2/0598-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézzel szállítja az anyagokat, eszközöket
Kézzel rakodik anyagokat, eszközöket gépkocsira
Kézi szerszámmal építési (útépítési) anyagokat rakodik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatkárok javítása (hibafelismerés, eszközök, technológia megválasztása)
C típus Építőipari anyagok (tégla, műkő, szegélykő, térburkoló anyagok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
3. szint Kéziszerszámok (ásó, lapát, csákány, gereblye, fűrész stb.) használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Anyagtan laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
72 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagvizsgálati módszerek
Vizsgálati eszközök használata
Vizsgálati módszerek végrehajtása
Kapott eredmények értékelése, gyakorlatban való alkalmazása
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5. TANANYAGEGYSÉG

258/2.0/0598-06

Forgalomtechnikai
ismeretek

azonosítója

sza
sza

258/2.1/0598-06
258/2.2/0598-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.1/0598-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalomtechnikai ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi forgalomirányítást végez
Biztosítja forgalom-technikai eszközök láthatóságát
Kihelyezi az ideiglenes forgalom elterelő eszközöket
Burkolatjelet fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Forgalomszabályozás
A típus Autópályák, autóutak útépítési munkahelyei
A típus Lakott területen kívüli utak útépítési munkahelyei
A típus Lakott területen belüli utak útépítési munkahelyei
C típus Az úthálózat forgalomtechnikai elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
5. szint Közlekedéssel kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
30
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72

Közúti közlekedés rendeletei
A közúton dolgozókra vonatkozó KRESZ szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.2/0598-06
A tananyagelem megnevezése:
Forgalomtechnikai ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kézi forgalomirányítást végez
Biztosítja forgalom-technikai eszközök láthatóságát
Kihelyezi az ideiglenes forgalom elterelő eszközöket
Burkolatjelet fest
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Közúton folyó munkák
B típus Forgalomtechnikai eszközök
C típus Útelzárás
B típus KRESZ
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hallott szöveg megértése
4. szint Beszédkészség
5. szint Közlekedéssel kapcsolatos jelképek értelmezése
3. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közúton folyó munkák elkorlátozása, ideiglenes forgalomszabályozás eszközei, tervezése
Korszerű forgalomtechnikai eszközök alkalmazása
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6. TANANYAGEGYSÉG

258/3.0/0598-06

Gépkezelési
ismeretek

azonosítója

sza
sza

258/3.1/0598-06
258/3.2/0598-06

72
0

0
0
288
0 216

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/3.1/0598-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépkezelési ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a bontókalapácsot
Kezeli a láncfűrészt
Kezeli a kézi vezetésű vibrációs úthengert
Kezeli a lapvibrátort
Kezeli a nem vizsgaköteles gépi berendezéseket
Kezeli a burkolatjelfestő gépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Mechanikai alapfogalmak
E típus Gépelemek
E típus Erőátviteli mechanizmusok
E típus Energiaátalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építőipari kéziszerszámok (kőműves, burkoló, kövező, stb.) használata
4. szint Földmunkavégzés kisgépei (talajfúró, mintavételező, stb.) használata
4. szint Építőipari kisgépek (fúrógép, flex, kézi betonvágó, kővágó, stb.) használata
4. szint Építőipari mérőeszközök (mérőszalag, vízmérték stb.) használata
4. szint Festő, mázoló szerszámok (spatula, drótkefe, ecset stb.) használata
4. szint Útépítés gépi adaptereinek kezelése pl. tömörítőeszközök, burkolatjavító gépek
használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek fő szerkezeti elemei
Gépek, eszközök működése
Speciális kisgépek felépítése, működése, kezelése, karbantartása
Gépekkel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi kérdések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/3.2/0598-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépkezelési ismeretek gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a bontókalapácsot
Kezeli a láncfűrészt
Kezeli a kézi vezetésű vibrációs úthengert
Kezeli a lapvibrátort
Kezeli a nem vizsgaköteles gépi berendezéseket
Kezeli a burkolatjelfestő gépet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Univerzális eszközhordozó alapgép
D típus Betonkeverők
B típus Vibrolapok
B típus Kézi vezetésű vibrációs kishengerek
B típus Kézi bontókalapácsok
B típus Mobil bitumenmelegítők és hézagkiöntők
B típus Burkolatjel festőgép
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építőipari kéziszerszámok (kőműves, burkoló, kövező, stb.) használata
4. szint Földmunkavégzés kisgépei (talajfúró, mintavételező, stb.) használata
4. szint Építőipari kisgépek (fúrógép, flex, kézi betonvágó, kővágó, stb.) használata
4. szint Építőipari mérőeszközök (mérőszalag, vízmérték stb.) használata
4. szint Festő, mázoló szerszámok (spatula, drótkefe, ecset stb.) használata
4. szint Útépítés gépi adaptereinek kezelése pl. tömörítőeszközök, burkolatjavító gépek
használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
33

Képzési idő:
216 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kisgépek kezeléséhez, karbantartásához szükséges üzemanyagok, kenőanyagok,
szerszámok, mérőeszközök alkalmazása
Speciális adapterek felépítése, felszerelése, karbantartása
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7. TANANYAGEGYSÉG

258/1.0/0605-06

Útépítés elméleti
ismeretei

azonosítója

sza
sza
sza

258/1.1/0605-06
258/1.2/0605-06
258/1.3/0605-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.1/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Hídépítés, hídfenntartás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a zsaluzatot, állványzatot
Betonacélt szerel (vág, hajlít)
Elbontja a zsaluzatot, állványzatot
Összeszereli a hídkorlát előregyártott elemeit
Elkészíti a hídkorlát korrózióvédelmét
Előkészíti a műtárgy felületét a szigeteléshez
Beépíti a dilatációs elemeket
Felismeri a műtárgyhibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műtárgyak osztályozása
B típus Műtárgyépítés
B típus Műtárgyhibák felismerése, javítása
C típus Matematika
C típus Fizika
C típus Szilárdságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Hídépítési rajz elemzése, hibakeresés 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Átereszek, hidak építése, fenntartása
Hídépítési alapfogalmak, hídelemek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.2/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Útépítés, útfenntartás elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az előregyártott betonelemek elhelyezésénél
Tömöríti a padkát kisgéppel
Kialakítja a padka (föld, beton, aszfalt) geometriáját
Segíti a rézsű gépi kialakítását kézi munkával
Műtárgy rézsűkúp burkolatot épít (terméskő, betonelem)
Kezeli a vágó gépeket (acél, beton, kő)
Kialakítja a vízszigetelő rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az úthálózat szerkezeti elemei
B típus Földműépítés
B típus Pályaszerkezet építés
B típus Burkolathibák felismerése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Útépítési rajz elemzése, hibakeresés 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Útépítési alapfogalmak
Utak szerkezeti elemei
Utak forgalomtechnikai elemei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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258/1.3/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Útkörnyezet, vízelvezetés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi az úttartozékokat (szalagkorlát, széljelző, stb.)
Zajvédőfalat épít
Vadvédő kerítést épít
Elhelyezi a pihenőhelyek felszereléseit (padok, szemétgyűjtő, stb.)
Kialakítja a surrantó, árok, folyóka geometriáját
Burkolja a surrantót, árkot, folyókát betonelemekkel
Fugázza a surrantó, árok, folyóka betonelemeit
Utókezeli a vízelvezető rendszer elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utak víztelenítése
B típus Útkörnyezet építés
B típus Vízelvezető rendszer építés
B típus Rézsűhibák felismerése, javítása
B típus Padkahibák felismerése, javítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Útépítési rajz elemzése, hibakeresés 20%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Úttartozékok kialakítása, elhelyezésének előírásai
Vízelvezetés módszerei
Vízelevezetés elemeinek kialakítása
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8. TANANYAGEGYSÉG

258/2.0/0605-06

Útépítés gyakorlati
feladatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk

258/2.1/0605-06
258/2.2/0605-06
258/2.3/0605-06
258/2.4/0605-06

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.1/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Hídépítés, hídfenntartás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a zsaluzatot, állványzatot
Betonacélt szerel (vág, hajlít)
Elbontja a zsaluzatot, állványzatot
Összeszereli a hídkorlát előregyártott elemeit
Elkészíti a hídkorlát korrózióvédelmét
Előkészíti a műtárgy felületét a szigeteléshez
Beépíti a dilatációs elemeket
Felismeri a műtárgyhibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műtárgyak osztályozása
B típus Műtárgyépítés
B típus Műtárgyhibák felismerése, javítása
B típus Vágó gépek (acél, beton, kő)
B típus Láncfűrész
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Láncfűrész használata
4. szint Vágó gépek (acél, beton, kő) használata
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Irányíthatóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
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0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

96
96
288
32
64

Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
Képzési idő:
96 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési és fenntartási technológiák alkalmazása
Hibák, elváltozások, károk felismerése, javítása
Korrózióvédelem
Hídelemek javítása
Forgalombiztonság fenntartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.2/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Útépítés, útfenntartás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az előregyártott betonelemek elhelyezésénél
Tömöríti a padkát kisgéppel
Kialakítja a padka (föld, beton, aszfalt) geometriáját
Segíti a rézsű gépi kialakítását kézi munkával
Műtárgy rézsűkúp burkolatot épít (terméskő, betonelem)
Kezeli a vágó gépeket (acél, beton, kő)
Kialakítja a vízszigetelő rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Földműépítés
B típus Pályaszerkezet építés
B típus Burkolathibák felismerése, javítása
B típus Vágó gépek (acél, beton, kő)
B típus Mobil bitumenmelegítő, hézagkiöntő
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vágó gépek (acél, beton, kő) használata
4. szint Mobil bitumenmelegítő, hézagkiöntő használata
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Irányíthatóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
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Tanudvar
Képzési idő:
96 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési és fenntartási technológiák alkalmazása
Hibák, elváltozások, károk felismerése, javítása
Gépek, eszközök kiválasztása
Forgalombiztonság fenntartása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.3/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Útkörnyezet építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elhelyezi az úttartozékokat (szalagkorlát, széljelző, stb.)
Zajvédőfalat épít
Vadvédő kerítést épít
Elhelyezi a pihenőhelyek felszereléseit (padok, szemétgyűjtő, stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rézsűhibák felismerése, javítása
B típus Útkörnyezet építés
B típus Vízelvezető rendszer építés
B típus Padkahibák felismerése, javítása
D típus Talajfúró
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Talajfúró használata
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Irányíthatóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
Képzési idő:
32 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Úttartozékok kihelyezése, fenntartása
Elkorlátozás, forgalomszabályozás
Pihenőhelyek felszerelése, karbantartása, tisztítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.4/0605-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízelvezető rendszer építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a surrantó, árok, folyóka geometriáját
Burkolja a surrantót, árkot, folyókát betonelemekkel
Fugázza a surrantó, árok, folyóka betonelemeit
Utókezeli a vízelvezető rendszer elemeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Utak víztelenítése
B típus Vízelvezető rendszer építés
B típus Vágó gépek (acél, beton, kő)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Vágó gépek (acél, beton, kő) használata
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Irányíthatóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
Képzési idő:
64 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízelvezető elemek építése, karbantartása, tisztítása
Üzemzavar-elhárítás
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9. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

258/1.0/0606-06

Térburkolás elméleti
ismeretei

szk
szk
szk

258/1.1/0606-06
258/1.2/0606-06
258/1.3/0606-06

96
96
18

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.1/0606-06
A tananyagelem megnevezése:
Alépítmény, fagyvédő réteg építésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja az alépítmény és a fagyvédő réteg geometriáját (kiegyenlít, elterít)
Segíti az alépítmény és fagyvédő réteg gépi bedolgozását kézi munkával
Kialakítja a különleges földmű geometriáját (kiegyenlít, elterít)
Segíti a különleges földmű anyagának gépi bedolgozását kézi munkával
Elhelyezi a vízelvezető rendszer elemeit
Mintát vesz tömörség-vizsgálathoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitűzések
B típus Talajok
B típus Kőzetek
B típus Építőipari anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai műszaki rajz készítése
2. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 210
0

96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai tervdokumentáció olvasása, készítése
Vázlatrajz készítése
Az út szerkezeti elemei
Fagyvédő réteg kialakítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.2/0606-06
A tananyagelem megnevezése:
Felépítmény építésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkorlátozza a munkahelyet (építés és bontás)
Kiválasztja az eszközöket, gépeket
Rendezi a munkaterületet
Viseli a szabványos munkaruhát
Tisztítja a gépeket, eszközöket
Jelenti a gépek, eszközök meghibásodását
Kezeli az aggregátort
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Burkolatok osztályozása
B típus Kitűzések
C típus Előregyártott termékek
C típus Faanyagok
C típus Fémek
D típus Betonkeverő
B típus Aggregátor
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Információforrások kezelése
3. szint Szakmai műszaki rajz készítése
2. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
96 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Szakmai tervdokumentáció olvasása, készítése
Vázlatrajz készítése
Az út szerkezeti elemei
Burkolatok osztályozása
Elkorlátozás
Munkaterület kialakítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/1.3/0606-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges anyagok építésének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a kötelező orvosi vizsgálaton
Részt vesz a feladat-megbeszélésen
Rakodja a maradék-, hulladék-, és veszélyes anyagokat
Takarítja a munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Környezetvédelem
C típus Műszaki szabályozás
B típus Kötőanyagok
C típus Festékek
C típus Adalékanyagok
B típus Veszélyes anyagok, hulladékok
C típus Tisztítószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelképek értelmezése
5. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tesztfeladat megoldása 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű anyagok ismerete, alkalmazásának előírásai
Veszélyes hulladék kezelése
Környezetvédelem, egészségvédelem
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10. TANANYAGEGYSÉG

258/2.0/0606-06

Térburkolás
gyakorlati feladatai

azonosítója

szk
szk

258/2.1/0606-06
258/2.2/0606-06

0
0

0 288
302
0 14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.1/0606-06
A tananyagelem megnevezése:
Alépítmény, felépítmény építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a burkolatalap geometriáját (kiegyenlít, elterít)
Segíti a burkolatalap gépi bedolgozását kézi munkával
Burkolatszegélyt épít (kiemelt, süllyesztett)
Burkolatot épít
Betonozást végez (kézzel) előkevert betonból
Segíti a betonkeverék gépi bedolgozását kézi munkával
Tömöríti a betont
Utókezeli a betont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Betonok
B típus Aszfaltok
B típus Habarcsok
C típus Építőipari műanyagok
B típus Szigetelő anyagok
B típus Georácsok, geotextíliák
B típus Munkahelyi elkorlátozás
B típus KRESZ
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építőipari kéziszerszámok pl: kőműves, burkoló, kövező használata
4. szint Szerelő kéziszerszámok pl. kalapács, fogók, csavarhúzók, kulcsok használata
3. szint Földmunkavégzés kisgépei pl. talajfúró, mintavételező
4. szint Építőipari kisgépek pl. fúrógép, flex, kézi betonvágó, kővágó használata
4. szint Építőipari mérőeszközök pl. mérőszalag, vízmérték használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
Képzési idő:
288 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alépítmény és felépítmény építése
Burkolatépítés
Burkolatszegély építése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
258/2.2/0606-06
A tananyagelem megnevezése:
Különleges anyagok építésének gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakodja a maradék-, hulladék-, és veszélyes anyagokat
Takarítja a munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki előírások
E típus Mechanikai alapfogalmak
E típus Gépelemek
E típus Erőátviteli berendezések
E típus Energiaátalakító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanudvar
Képzési idő:
14 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korszerű anyagok alkalmazása
Veszélyes hulladék kezelése
Környezetvédelem, egészségvédelem
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