ÉPÜLET- ÉS ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS
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, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje
– 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 07 1000 00 00 Épület- és építménybádogos 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 07 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Épület- és építménybádogos

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7633

Szakképzési évfolyamok száma:

2

Elmélet aránya:
30 %
Gyakorlat aránya:
70 %
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– építési terület
– tanműhely
– demonstrációs terem
– számítógép-terem
– szaktanterem
– tanterem
– gyakorlóterem
– építménybádogos szaktanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7633

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Épület-, építménybádogos

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Munkát előkészít
Helyszíni tervezést, ellenőrzést végez
Előkészítő munkát végez
Függőeresz-csatornát szerel
Fekvőeresz csatornát készít
Párkányon ülő csatornát készít
Attika csatornát készít
Hajlat- vagy vápacsatornát készít
Szegélylemezeket készít
Lefolyócsöveket felszerel
Szellőzősisakot, kúpos csőhüvelyt készít
Tetőkibúvót készít
Előregyártott rendszereket szerel
A munkát befejezi

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés követelménymoduljai

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

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

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0488-06 Bádogos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a vagyonvédelmet
Gondoskodik az energiaellátásról
Előkészíti az alapanyagokat
Szerkesztést, előrerajzolást végez
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Korcolást készít
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Ragasztott kötést létesít
Forrasztást készít
Szegecskötést készít
Leerősítéshez rögzítést készít
Tartóelemeket ellenőriz
Korrózióvédelmet végez
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Elemeket földön összeszerel
Elemeket ellenőriz
Kiegészítő elemeket készít
Csatornaszögletet készít
Véglemezes elemet készít
Betorkollócsonkot készít
Csatornaszögletet, véglemezes elemet és betorkollócsonkot csatlakoztatja a földön
Csatornaelemeket egymáshoz rögzíti
Csatornaelemeket tetőn elhelyezi, beállítja, rögzíti
Átlapolásokat leforrasztja
A csatornaelemeket, csöves és lapos beszegéssel ellátja
Csőhüvelyt készít, helyszínen elhelyezi
Szegélylemezt felszerel, rögzít
Csatornabélés elemméreteit meghatározza, szabja, beszegi, profilt kialakít
Csatornatartó vasakat felszerel
Mozgóhézagot, csatornaszögletet, véglemezt és betorkollócsonkot készít, felszerel
Homloklemezt elhelyez (külön igény esetén)
Összeépítendő lemezeket a helyszínen összeépíti
Mozgóhézagot készít
Véglemezt kialakít
Lefolyóelemet készít
Elemeket vízfolyás irányában kettős korcolással összekapcsolja
Rögzítőnyelveket elhelyezi
Vápalemezeket tetőhöz rögzíti
Párkányszegélyt készít
Fal- és kéményszegélyt készít
Oromszegélyt készít
Szegélylemezeket rögzíti
A cső jellemző méreteit kiszámítja
Csőbilincsek helyét meghatározza
Csőtartó gyűrűket elhelyezi
Meghatározza az íves elemek méreteit, számát
Csőbilincseket elhelyez
Függőleges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli, rögzíti
Kifolyókönyököket elhelyez
Kúpidomot, tölcséridomot, hengert készít
Merevítéseket forraszt
Beszereli a tetősíkba a kibúvót
Ellenőrzi a kijutás lehetőségét
Műanyag csatornarendszert szerel
Rézlemez anyagok rendszerét szereli
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Galvanizált acéllemez-csatornarendszert épít be
Horganyzott acéllemez-csatorna elemeket alkalmaz
Vízfolyást ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Építőanyagok általános tulajdonságai
C Természetes építészeti anyagok
C Építési kötőanyagok
C Beton és vasbeton
C Építési műanyagtermékek
C Építési kerámiatermékek
C Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok
B Fémek
C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
C Égetett agyag
B

Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
Idomanyagok
Kötőelemek
Kiegészítő elemek
Hosszúság és területmérés
Szögmérés
Épületbádogos-munkák szakszámításai
Felszín, köbtartalom
Szabványok
Méretmegadási módok, szerkesztés
Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi
jelölések
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
Ábrázolásmódok
Állványozás
Anyagvizsgálat
Épületszerkezetek építési technológiája
Szigetelés
Fedél- és födémszerkezetek
Hagyományos és korszerű tetőfedő technológiák
Tartó- és rögzítőszerkezetekkel kapcsolatos lakatosmunkák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ácsmunkák
Lyukasztógépek
Fúrógépek
Él- és ívhajlítógépek
Hornyoló- és göngyölítőgépek
Korckészítőgép
Vak(POP)-szegecselőgépek
Vágószerszámok

B
B
C
B
B
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
B
B
B
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B
B
B
B
B
B

Forrasztószerszámok
Szerelő és bontó kéziszerszámok
Bádogosmunka segédeszközei
Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
Kőműves szerkezetek fedéseinek készítése, felszerelése, felújítása
Vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek készítése, felszerelése, felújítása

B

Kemény és lágy fedésű tetők bádogos szerkezeteinek készítése, felszerelése, felújítása

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Használati és berendezési tárgyak, fémlemez-szerkezetek és szerkezeti elemek
készítése
Hőszigetelt csővezetékek, tartályok, készülékek fémlemezburkolatának készítése,
felszerelése, felújítása
Bádogosipari műanyag szerkezetek összeépítése, felszerelése, felújítása
Lemezfedések készítése, felszerelése, felújítása
Tető- és épületdíszítő bádogosmunkák készítése, felújítása
Légtechnikai berendezések bádogosmunkáinak (légcsatornák és idomok) készítése,
felszerelése, felújítása
Kovácsolás, hőkezelés
Fémek képlékeny alakításának eljárásai
A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai
Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem változatai
Szerelés és bontás
Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok,
4
rajzjelölések olvasása, értelmezése
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak,
4
részletrajzainak olvasása, értelmezése
3
Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Geometria használati készség
5
Mérő- és jelölő eszközök használata
4
Rajzolóeszközök használata
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5
4
5
4
5
3

Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata
Faipari gépek és szerszámok használata
Szerelő- és bontószerszámok használata
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
Forrasztóeszközök használata
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
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D
D
C

Vállalkozásokról szóló jogszabályok
A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Számlázás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 582 07 1000 00 00 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0488-06
Bádogos feladatok
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8/A. A képzés szerkezete
A 31 582 07 1000 00 00 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű
szakképesítés ajánlott időterve 2 szakképző évfolyam esetén
1/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

195/1.0/0459-06

5
6
7
8

195/1.0/0488-06

195/2.0/0488-06

195/12.0/0488-06

195/3.0/0459-06

4

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

195/13.0/0488-06

21
22
23
24
25
26

195/5.0/0488-06

195/6.0/0488-06

195/3.0/0488-06

195/2.0/0459-06

3

195/4.0/0488-06

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

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: 160 óra

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.
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2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

195/7.0/0488-06

3
4
5
6

195/8.0/0488-06

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

195/1.0/0886-06

195/9.0/0488-06

23
24
25
26
27
28

195/11.0/0488-06

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

29
30

195/10.0/0488-06

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. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.
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8/B. A képzés szerkezete
A 31 582 07 1000 00 00 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű
szakképesítés ajánlott időterve előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam )

1/9. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7

195/1.0/0459-06

8

195/3.0/0459-06

195/2.0/0459-06

5

195/4.0/0488-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

195/3.0/0488-06

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

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: 80 óra
A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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2/10. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
195/13.0/0488-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9

195/1.0/0488-06

195/2.0/0488-06

195/12.0/0488-06

195/1.0/0459-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

195/5.0/0488-06

25

195/6.0/0488-06

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

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: 120 óra
A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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3/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

195/7.0/0488-06

3
4
5

195/8.0/0488-06

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

195/1.0/0886-06

195/9.0/0488-06

23
24
25
26
27
28

195/11.0/0488-06

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

29
30

195/10.0/0488-06

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 helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.

Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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A 31 582 07 1000 00 00 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző
évfolyam esetén

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

195/1.0/0459-06

2

195/2.0/0459-06

3

195/3.0/0459-06

4

195/1.0/0488-06

5

195/2.0/0488-06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

195/3.0/0488-06
195/4.0/0488-06
195/5.0/0488-06
195/6.0/0488-06
195/7.0/0488-06
195/8.0/0488-06
195/9.0/0488-06
195/10.0/0488-06
195/11.0/0488-06
195/12.0/0488-06
195/13.0/0488-06

Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Munkaterület átvétele és
előkészítése
A bádogosmunka számítási és
szerkesztési feladatai
Lemezmegmunkálás
Kötések készítése
Bádogtető készítése
Szerkezeti elemek
Kiegészítő elemek
Csatornák készítése
Egyéb bádogosszerkezetek
Korrózióvédelem
Ellenőrzési műveletek
Anyagismeret
Gépek, eszközök
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195/1.0/0886-06

Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

24

144

0

168

42

0

0

42

42

0

0

42

18

12

18

48

54

24

0

78

36
30
54
42
36
48
0
0
0
41
25

0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0

48
96
114
36
36
258
284
0
8
0
0

84
126
168
78
72
306
284
16
8
41
25

44

70

0

114

536

266

898

1700

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

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:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása,
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc

majd rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0488-06 Bádogos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületbádogos-szerkezetek (vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek), szerkezeti
elemek készítése, szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tető- vagy épületdíszítő és egyéb bádogosmunkák elvégzése, fémlemez-szerkezet
készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
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Tető- vagy homlokzati rajz alapján vázlatrajz készítés, anyagszükséglet számítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Anyagfelhasználás és gyártásismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 35%
2. feladat 35%
3. feladat 20%
4. feladat 10%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 07 1000 00 00 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 70
3. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
20

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Épület- és
építménybádogos szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez”
c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.

21

II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 07 1000 00 00 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző
évfolyam esetén

195/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

jellege

azonosítója

szk
szk
szk
szk

195/1.1/0459-06
195/1.2/0459-06
195/1.3/0459-06
195/1.4/0459-06

0
0
0
24

46
50
48
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építési helyszín ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Helyszíni méréseket végez
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka megkezdésének feltételei
C típus Felmérés szabályai
C típus Kiviteli tervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
22

összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

1. TANANYAGEGYSÉG

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

0
0
168
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 50%
Építészeti rajz értelmezése 40%
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek, nyílászárók
mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott és
olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.2/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Felvonulás az építési munkaterületre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rendelési dokumentumok
C típus Szállítás
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
A típus Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
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Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
50 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok
felismerése, kezelése)
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.3/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatos munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C típus Anyagmennyiség-meghatározás
C típus Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
C típus Hatósági előírások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési tevékenységgel összefüggő hatósági előírások ismerete
Az aktuális tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb
jogszabályok ismerete
A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei
Dokumentálási ismeretek (építési napló, végzett feladatok, felhasznált
anyagmennyiségek stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.4/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Levonulás a munkaterületről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Az elvégzett munka dokumentálása
B típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésszervezési ismeretek (levonulás-ütemezés, munkaterület-átadás, számlázási
ismeretek)
Az építés környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete (környezetszennyezés)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/2.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetmentes munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Tűzvédelem
A típus Védőruhák, védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
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42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények
Az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés)
Foglalkozásegészségügy
Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/3.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszükséglet meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagszükségletet számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkafeltételek és vagyonvédelem biztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a vagyonvédelmet
Gondoskodik az energiaellátásról
Tartóelemeket ellenőriz
Előkészíti az alapanyagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Beton és vasbeton
C típus Építési kötőanyagok
C típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
C típus Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok
B típus Anyagvizsgálat
C típus Épületszerkezetek építési technológiája
C típus Szigetelés
C típus Fedél- és födémszerkezetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építőiparban használatos szakmájához közelálló terv- és rajzdokumentumok
ismerete és értelmezése
A tartóelemek ellenőrzési szempontjai
A építménybádogos szakmában használt alapanyagok főbb tulajdonságai
A szakmában alkalmazott fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az SImértékegységek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Társszakmák produktumainak ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tartóelemeket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építőanyagok általános tulajdonságai
C típus Természetes építészeti anyagok
B típus Állványozás
C típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
B típus Fémek
C típus Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
C típus Égetett agyag
C típus Épületszerkezetek építési technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építménybádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi
jelölések
Az építőiparban használatos mérőeszközök
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.3/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Megelőző munkafolyamatok ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tartóelemeket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hagyományos és korszerű tetőfedő technológiák
C típus Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ácsmunkák
C típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 10%
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tetőformák, a tetőszerkezetek és a tetőfedések anyagainak ismerete
A építménybádogos munkák elvégzéséhez szükséges betonozó, ács, kőműves, tetőfedő
és vízszigetelő munkák ellenőrzése
A munka- vagy gyakorlóterületen a tartóelemek ellenőrzésének végrehajtása, és az
ellenőrzés eredményének megfelelő dokumentálása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/2.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
A bádogosmunka szakszámításai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerkesztést, előrerajzolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványok
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
C típus Ábrázolásmódok
B típus Felszín, köbtartalom
B típus Épületbádogos-munkák szakszámításai
B típus Hosszúság és területmérés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak,
részletrajzainak olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Műszaki rajz értelmezése 30%
Műszaki rajz elemzése, hibakeresés 10%
Szakmai számítások 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkesztéshez és rajzoláshoz szükséges ábrázolásmódok, szabványok, és
alapfogalmak
A hosszúság- és területmérés módszerei és eszközei
A bádogos munkájához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai
utasítások
A bádogosmunkák szakszámításai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/2.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkesztések, előrajzolások készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerkesztést, előrerajzolást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Szögmérés
B típus Épületbádogos-munkák szakszámításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Geometria használati készség
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Rajzolóeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Előrajzolás készítése leírásból 20%
Vázlatrajz készítése leírásból 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Építménybádogos szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A szerkesztéshez és rajzoláshoz szükséges ábrázolásmódok, szabványok, és
alapfogalmak alkalmazása
A hosszúság- és területmérés módszereinek és eszközeinek alkalmazása
A bádogosmunkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai
utasítások ismeretek
A bádogosmunkák szakszámításainak alkalmazása
A szerkesztéshez és rajzoláshoz szükséges eszközök és szerszámok használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/2.3/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai számítások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Idomanyagok
B típus Kötőelemek
B típus Kiegészítő elemek
B típus Felszín, köbtartalom
B típus Épületbádogos-munkák szakszámításai
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Szögmérés
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Szakmai számítások 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti műszaki rajz, tetőalaprajz alapján szakmai számítások, anyagszükségletszámítás
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6. TANANYAGEGYSÉG

84

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/3.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Lemezmegmunkálási alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Korcolást készít
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B típus Él- és ívhajlítógépek
B típus Korckészítőgép
B típus Kiegészítő elemek
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Szögmérés
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Kézírás
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
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Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Leírás készítése 10%
Tetőalaprajzok értelmezése 10%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 30%
Geometriai mérési gyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogos- és épületbádogos munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok és gépek
kiválasztása
A szerszámok és a gépek kezelési és karbantartási útmutatói, valamint a rajtuk lévő
jelölésrendszer
A szakmában alkalmazott fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az SImértékegységek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/3.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Lemezmegmunkálás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Korcolást készít
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vágószerszámok
B típus Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
B típus Él- és ívhajlítógépek
B típus Korckészítőgép
B típus Kiegészítő elemek
B típus Hosszúság és területmérés
B típus Szögmérés
B típus Hornyoló- és göngyölítőgépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
4. szint Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak,
részletrajzainak olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terv és műszaki dokumentációk alapján lemezmegmunkálási műveleteket elvégzése
A bádogos- és épületbádogos munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok és gépek
szakszerű használata
A szakmában alkalmazott fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai ismeretek és az SImértékegységek alkalmazása
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7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/4.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötések és rögzítések fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ragasztott kötést létesít
Forrasztást készít
Szegecskötést készít
Leerősítéshez rögzítést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Lyukasztógépek
B típus Fúrógépek
B típus Vak(POP)-szegecselőgépek
B típus Tartó- és rögzítőszerkezetekkel kapcsolatos lakatosmunkák
B típus Kötőelemek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Forrasztóeszközök használata
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terv és műszaki dokumentációk alapján a megadott kötési műveleteket elvégzése
A meghatározott kötések elkészítéséhez szükséges szerszámok és gépek szakszerű
használata, kezelése
A szakmában alkalmazott kötésfajták fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai
tuladonságainak ismerete
A munkához szükséges szerszámok és eszközök, ezeknek rendetetés szerinti
használatának, és a rajtuk található jelölésrendszer ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/4.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Kötések és rögzítések készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ragasztott kötést létesít
Forrasztást készít
Szegecskötést készít
Leerősítéshez rögzítést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Lyukasztógépek
B típus Fúrógépek
B típus Vak(POP)-szegecselőgépek
B típus Tartó- és rögzítőszerkezetekkel kapcsolatos lakatosmunkák
B típus Forrasztószerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szerelő- és bontószerszámok használata
5. szint Forrasztóeszközök használata
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak,
részletrajzainak olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogos szakmában használatos kötések készítése
A kötések készítéséhez szükséges eszközök és szerszámok szakszerű használata
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/5.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Bádogtető-készítés technológiai folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Elemeket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretmegadási módok, szerkesztés
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Kovácsolás, hőkezelés
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
C típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
43

Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogosmunkák elvégzésével kapcsolatos írásbeli feladatok ismerete és értelmezése
A fémlemez-fedések elkészítésének lépései
A fedési munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és
gépi meghajtású berendezések kiválasztása
A bádogtetők készítéséhez használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/5.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Bádogtető készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Elemeket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretmegadási módok, szerkesztés
B típus Lemezfedések készítése, felszerelése, felújítása
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
5. szint Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Faipari gépek és szerszámok használata
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzék
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
114 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogosmunkák elvégzésével kapcsolatos írásbeli feladatok
Fémlemez fedések készítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
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9. TANANYAGEGYSÉG

78

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/6.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Elemeket földön összeszerel
Elemeket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méretmegadási módok, szerkesztés
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
C típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogosmunkához tartozó szerkezeti elemek, és elkészítésük lépései
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések
A bádogos feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti
utasítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/6.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti elemek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Elemeket földön összeszerel
Elemeket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kőműves szerkezetek fedéseinek készítése, felszerelése, felújítása
B típus Vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek készítése, felszerelése, felújítása
B típus Kemény és lágy fedésű tetők bádogos szerkezeteinek készítése, felszerelése, felújítása
B típus Méretmegadási módok, szerkesztés
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
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Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bádogosmunkához tartozó szerkezeti elemek készítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések használata
A bádogos feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti
utasítások
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10. TANANYAGEGYSÉG

72

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/7.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő elemek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiegészítő elemeket készít
Csatornaszögletet készít
Véglemezes elemet készít
Betorkollócsonkot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiegészítő elemek
B típus Él- és ívhajlítógépek
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Vágószerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogosmunkához tartozó kiegészítő elemeket megtervezése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések
A bádogos feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti
utasítások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/7.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő elemek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiegészítő elemeket készít
Csatornaszögletet készít
Véglemezes elemet készít
Betorkollócsonkot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Él- és ívhajlítógépek
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Fémek képlékeny alakításának eljárásai
B típus Vágószerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogosmunkában használatos kiegészítő elemeket elkészítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépeket, kézi és
gépi meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Csatorna és tartozékai, valamint egyéb tárgyak készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Elemeket földön összeszerel
Elemeket ellenőriz
Műanyag csatornarendszert szerel
Rézlemez anyagok rendszerét szereli
Galvanizált acéllemez-csatornarendszert épít be
Horganyzott acéllemez-csatorna elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B típus Épületbádogos-munkák szakszámításai
B típus Méretmegadási módok, szerkesztés
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 10%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogosmunkához tartozó kiegészítő elemeket megtervezése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések ismerete
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
A bádogosmunkához szükséges jelölő- és mérőeszközök fajtái
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Fekvőeresz csatorna készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A csatornaelemeket, csöves és lapos beszegéssel ellátja
Csőhüvelyt készít, helyszínen elhelyezi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
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Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fekvőeresz csatorna elemeinek elkészítése, elhelyezése és rögzítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépekek, kézi és
gépi meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.3/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Párkányonülő csatorna készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szegélylemezt felszerel, rögzít
Csatornabélés elemméreteit meghatározza, szabja, beszegi, profilt kialakít
Csatornatartó vasakat felszerel
Mozgóhézagot, csatornaszögletet, véglemezt és betorkollócsonkot készít, felszerel
Homloklemezt elhelyez (külön igény esetén)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párkányonülő csatorna elemeinek elkészítése, elhelyezése és rögzítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépekek, kézi és
gépi meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.4/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Attika-csatorna készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeépítendő lemezeket a helyszínen összeépíti
Mozgóhézagot készít
Véglemezt kialakít
Lefolyóelemet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az attika-csatorna elemeinek elkészítése, elhelyezése és rögzítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.5/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Hajlat- vagy vápacsatorna készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemeket vízfolyás irányában kettős korcolással összekapcsolja
Rögzítőnyelveket elhelyezi
Vápalemezeket tetőhöz rögzíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kötőelemek
B típus Kiegészítő elemek
B típus Korckészítőgép
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
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4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hajlat-, vagy vápacsatorna elemeinek elkészítése, elhelyezése és rögzítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.6/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Függőeresz csatornaelemek illesztése, rögzítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatornaszögletet, véglemezes elemet és betorkollócsonkot csatlakoztatja a földön
Csatornaelemeket egymáshoz rögzíti
Csatornaelemeket tetőn elhelyezi, beállítja, rögzíti
Átlapolásokat leforrasztja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Forrasztószerszámok
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai
B típus Szerelés és bontás
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A függőeresz csatornaelemek illesztése és rögzítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/8.7/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Lefolyócsövek felszerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A cső jellemző méreteit kiszámítja
Csőbilincsek helyét meghatározza
Csőtartó gyűrűket elhelyezi
Meghatározza az íves elemek méreteit, számát
Csőbilincseket elhelyez
Függőleges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli, rögzíti
Kifolyókönyököket elhelyez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Kötőelemek
B típus Kiegészítő elemek
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lefolyócsövek felszerelésének gyakorlata
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
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Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

12. TANANYAGEGYSÉG

44
44
44
284
44
36
72

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/9.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Szegélylemezek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Párkányszegélyt készít
Fal- és kéményszegélyt készít
Oromszegélyt készít
Szegélylemezeket rögzíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Él- és ívhajlítógépek
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szegélylemezek készítésének gyakorlata
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
Dilatációk képzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/9.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Szellőzősisak, és kúpos csőhűvely készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kúpidomot, tölcséridomot, hengert készít
Merevítéseket forraszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Idomanyagok
B típus Forrasztószerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szellőzősisakok és kúpos csőhüvelyek elkészítése és felszerelése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/9.3/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Tetőkibúvó készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszereli a tetősíkba a kibúvót
Ellenőrzi a kijutás lehetőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Legyen képes tetőkibúvót elkészíteni és felszerelni
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/9.4/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Légtechnikai és hőszigetelési berendezések bádogosmunkái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fémlemezeket hajlít
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Elemeket készít
Elemeket ellenőriz
Átlapolásokat leforrasztja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Légtechnikai berendezések bádogosmunkáinak (légcsatornák és idomok) készítése,
felszerelése, felújítása
B típus Hőszigetelt csővezetékek, tartályok, készülékek fémlemezburkolatának készítése,
felszerelése, felújítása
C típus Építési kerámiatermékek
B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
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4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A légtechnikai berendezéseknél szükséges bádogosmunkák elvégzése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
Fémlemezek hajlítása, elemek összekapcsolása, átlapolások készítése és leforrasztása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/9.5/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Előregyártott rendszerek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műanyag csatornarendszert szerel
Rézlemez anyagok rendszerét szereli
Galvanizált acéllemez-csatornarendszert épít be
Horganyzott acéllemez-csatorna elemeket alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bádogosipari műanyag szerkezetek összeépítése, felszerelése, felújítása
C típus Építési műanyagtermékek
B típus Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
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B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Bádogosmunka segédeszközei
B típus Szerelés és bontás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző előregyártott csatornarendszerek összeépítése, felszerlése, és rögzítése
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
Fémlemezek hajlítása, elemek összekapcsolása, átlapolások készítése és leforrasztása

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/9.6/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítőelemek és használati tárgyak
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerkesztést, előrerajzolást végez
Elemeket készít
Elemeket formára hajt
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat leforrasztja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
B típus Használati és berendezési tárgyak, fémlemez-szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
B típus Tető- és épületdíszítő bádogosmunkák készítése, felújítása
B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B típus Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Forrasztószerszámok
B típus Szerelés és bontás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérő- és jelölő eszközök használata
4. szint Geometria használati készség
4. szint Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
72 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különféle díszítőelemek és használati tárgyak készítése
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A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
Fémlemezek hajlítása, elemek összekapcsolása, átlapolások készítése és leforrasztása
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13. TANANYAGEGYSÉG

16

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/10.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Korrózió
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Korrózióvédelmet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem változatai
B típus Fémek
B típus Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
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Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Korrózióvédelem
Korrodált felületek javítása
A munkák elvégzéséhez szükséges külön végzettséget nem igénylő gépek, kézi és gépi
meghajtású berendezések szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése
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8

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/11.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkatárgy ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vízfolyást ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
B típus Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések
olvasása, értelmezése
4. szint Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak,
részletrajzainak olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az elkészített munkatárgyak ellenőrzése
Vízfolyás ellenőrzése
A munkához szükséges jelölő- és mérőeszközök szakszerű használata
A feladatok elvégzéséhez tartozó műszaki, alkalmazástechnikai, és műveleti utasítások
értelmezése

71

195/12.0/0488-06 Anyagismeret

jellege

azonosítója

szk
szk

195/12.1/0488-06
195/12.2/0488-06

16
25

0
0

0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/12.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Építőanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Építőanyagok általános tulajdonságai
C típus Természetes építészeti anyagok
C típus Építési kötőanyagok
C típus Beton és vasbeton
C típus Építési műanyagtermékek
C típus Építési kerámiatermékek
C típus Víz-, hő- és hangszigetelő anyagok
C típus Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építőiparban használatos anyagok fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai
tulajdonságai
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
195/12.2/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Bádogozás anyagai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fémek
B típus A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B típus Idomanyagok
B típus Kötőelemek
B típus Kiegészítő elemek
B típus Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B típus Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bádogos szakma feladatkörébe tartozó hagyományos és korszerű anyagok
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/13.1/0488-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lyukasztógépek
B típus Fúrógépek
B típus Él- és ívhajlítógépek
B típus Hornyoló- és göngyölítőgépek
B típus Korckészítőgép
B típus Vak(POP)-szegecselőgépek
B típus Kovácsolás, hőkezelés
B típus Forrasztószerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bádogosmunkához használatos gépek, eszközök
Érintésvédelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
44 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek
(pl. KSH stb.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
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Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás,
elektronikus számlakibocsátás
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
195/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
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Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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