KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ
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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– a 31 582 14 0000 00 00 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 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 14 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7636

Szakképzési évfolyamok száma:

2

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– építési terület
– tanműhely
– demonstrációs terem
– tanterem
– alapozó tanműhely
– rajzterem
– gyakorlóterem
– szaktanterem
– számítógép-terem
– anyagtani laboratórium
– rajzi szaktanterem
– kisüzemi termelőhely
– nagyüzemi termelőhely
– termelő tanműhely
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:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7636

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kőfaragó, épületszobrász, műköves

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a munkafolyamatot
Mintát, formát, sablont készít
Műkövet készít a műhelyben
Műkövet készít a helyszínen
Díszítőelemeket készít gipszből
Kőanyagú építő- és díszítő elemeket készít
Beépíti (elhelyezi) az elkészült munkadarabot
Befejezi a munkafolyamatot
Helyreállítási, javítási, felújítási, restaurálási munkát végez

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés 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:
0490-06 Műkő, sablon készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Síksablont készít
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Fugázást (hézagkitöltést) végez
Összeállítja a sablont (öntőforma) és kezeli a felületét formaleválasztó anyaggal
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Elvégzi a vasszerelést
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Szétbontja szakszerűen a sablont
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint
Legyártott elemeket szakszerűen tárolja, raktározza
Megtakarítja a felületet
Rabichálót rögzít
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Fellazítja a felületet meszelővel
Áztatja a felületet
Csiszolja, tömíti a felületet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapanyagok ismerete
C Anyagok kölcsönhatása
B Anyagok helyettesíthetősége
C Anyagok előkészítése
C Anyagok tárolása
C Mérési, keverési szabályok
C Bedolgozási szabályok
B Félkész- és késztermékek kezelése
B Utókezelési szabályai
A Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B Gépek helyes megválasztása
C Gépek elhelyezése
B Gépek szakszerű használata
C Gépek karbantartása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Részletrajzok készítése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5
Kéziszerszámok használata
4
Kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Állóképesség
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0491-06 Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
Díszítőelemet önt
A sablonokat szétbontja
Javít, ragaszt, restaurál
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Vágja, szeleteli a tömböket
Méretre vágja a lapokat
Durva faragást végez
Mintáról farag
Finomfaragást végez, betűt vés és színez
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Forgástesteket esztergál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapanyagok ismerete
C Anyagok kölcsönhatása
B Anyagok helyettesíthetősége
C Anyagok előkészítése
C Mérési, keverési szabályok
B Félkész és késztermékek kezelése
B Szükséges javítások technológiája
A Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B Gépek helyes megválasztása
B Gépek szakszerű használata
C Gépek karbantartása
C Épületszerkezeti ismeretek
B Épületszerkezet rendszerei
C Statikai alapismeretek
B Szerkezeti csomópontok kialakítása
B Építés technológiai sorrendje
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B
B
B
B
B
C
B

Gipszöntvények előállítása
Gipszhúzások készítésének szabályai
Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Felújítás, restaurálás, konzerválás
Gépek üzemeltetésének szabálya

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4
Részletrajzok olvasása, értelmezése
3
Részletrajzok készítése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5
Kéziszerszámok használata
4
Kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0490-06
Műkő, sablon készítése I.
0491-06
Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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8/A. A képzés szerkezete
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítés ajánlott időterve 2 szakképző évfolyam esetén
1/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

203/3.0/0490-06

10
11
12
13
15

203/2.0/0459-06

203/1.0/0459-06

14

203/4.0/0490-06

203/2.0/0490-06

203/1.0/0490-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

203/3.0/0491-06

203/3.0/0459-06

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

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 tananyagegységekidőkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységeka helyi igényeknekmegfelelően is alkothatók.
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2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

203/2.0/0491-06

203/1.0/0491-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

203/1.0/0886-06

Hetek száma

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

13
14

203/4.0/0491-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

203/5.0/0491-06

26
27
28
29
30
31
32

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

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel,és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységekidőkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységeka helyi igényeknekmegfelelően is alkothatók.
A tananyagegységekhezjavasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkeretet úgy
kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
elmélet/gyakorlat aránynak.

13

8/B. A képzés szerkezete
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítés ajánlott időterve előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam )
1/9. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

203/3.0/0490-06

203/2.0/0490-06

203/1.0/0490-06

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

203/3.0/0491-06

26

203/3.0/0459-06

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 tananyagegységekkel le 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

2/10. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15

203/2.0/0459-06

203/1.0/0459-06

14

203/4.0/0490-06

203/3.0/0490-06

8

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

203/3.0/0491-06

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: 120 óra
A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le 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

3/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

203/2.0/0491-06

203/1.0/0491-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

203/1.0/0886-06

Hetek száma

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

13
14

203/4.0/0491-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

203/5.0/0491-06

26
27
28
29
30
31
32

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

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le 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
A tananyagegységekhez javasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkeretet
úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
elmélet/gyakorlat aránynak.

A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

203/1.0/0459-06

2

203/2.0/0459-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

203/3.0/0459-06
203/1.0/0490-06
203/2.0/0490-06
203/3.0/0490-06
203/4.0/0490-06
203/1.0/0491-06
203/2.0/0491-06
203/3.0/0491-06
203/4.0/0491-06
203/5.0/0491-06
203/1.0/0886-06

megnevezése
Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Anyagismeret
Szakrajz
Műkőmunkák
Műkő készítése
Gipsz munkák
Gipsz munkák kivitelezése
Építőkövek
Kőfaragó munkák
Kőfaragó munkák kivitelezése
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

72

0

108

36

0

0

36

0
54
36
192
0
70
0
50
160
0
72
706

30
18
72
0
0
0
0
0
0
0
40
232

0
0
0
0
304
0
96
0
0
304
58
762

30
72
108
192
304
70
96
50
160
304
170
1700

A tananyagegységekhez javasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkerete
úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározo
elmélet/gyakorlat aránynak.
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:
0490-06 Műkő, sablon készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műkőelem gyártása, rendelkezésre bocsátott műkőelem elhelyezése, rögzítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Helyszíni műkő készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0491-06 Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kövek jellemzői és felhasználásuk
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kőlap megmunkálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Terv olvasása, felirat tervezése, egyszerűbb rajzok készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Gipsz díszítőelem készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 40%
3. feladat 15%
4. feladat 30%
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
–
19

9. 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 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 40
9. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kőfaragó,
műköves és épületszobrász szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegységekhez javasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkeretet
úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
elmélet/gyakorlat aránynak.
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

azonosítója

sza
sza
sza
sza

203/1.1/0459-06
203/1.2/0459-06
203/1.3/0459-06
203/1.4/0459-06

0
0
18
18

36
36
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0459-06
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
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
108
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:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek, nyílászárók
mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott és
olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0459-06
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
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Tanulói tevékenységformák:
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:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok felismerése,
kezelése)
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0459-06
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:
18 óra elmélet osztálykeretben
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:
203/1.4/0459-06
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:
18 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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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

203/2.0/0459-06

Balesetmentes
munkavégzés
feltételei

azonosítója

sza

203/2.1/0459-06

36

0

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.1/0459-06
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
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Képzési idő:
36 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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3. TANANYAGEGYSÉG

203/3.0/0459-06

Anyagszükséglet
meghatározása

azonosítója

sza

203/3.1/0459-06

0

30

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.1/0459-06
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:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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4. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0490-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza

203/1.1/0490-06
203/1.2/0490-06
203/1.3/0490-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Építési anyagok és szerszámok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Anyagminták azonosítása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagokat jellemző legfontosabb tulajdonságok
A kövek legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságai
Kőfajták
Kövek kitermelése, feldolgozása, szállítása, raktározása, kövek beépítése, kövek,
kőfelületek károsodása, védelme, karbantartása
Agyagféleségek, agyaggyártmányok
Kötő- és adalékanyagok
Habarcsok csoportosítása, fajtái, alkalmazásuk, vizsgálatai
Betonok fajtái, előállítása
Beton és vasbeton termékek
Acélszerkezetek
Építőiparban alkalmazott fafajták
A fa szerkezete, tulajdonságai, hibái és betegségei
Építőipari faválaszték
Az építőiparban használt fémek fajtái, tulajdonságai
A műanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, megmunkálhatóságuk, alkalmazási területük
A műanyagtermékek építőipari alkalmazása
A festő, mázoló, díszítőfestő munkák anyagai, jellemző minőségi követelményei,
tulajdonságai
Hő- és vízszigetelő anyagok fajtái, tulajdonságai, alkalmazásuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Laborvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Technológiai minták elemzése 15%
Anyagminták azonosítása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Anyagtani laboratórium
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyi ellenőrző vizsgálatok
Anyagátvételnél helyszíni ellenőrzési pontok
Próbavétel, mintaküldés
Minőségtanúsítás ellenőrzése
Alapszerkezetek ellenőrzése tartószerkezeteknél
Munkafolyamat közben történő vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok
Akkreditált laboratórium fogalma, szerepe, feladata
Minőség-ellenőrzés, minőségtanúsítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton keverése
Az alkotórészek kezelése, helyszínen történő beton előállítása, beton kézi keverése és
előírásai, beton gépi keverése és előírásai, beton keverése hidegben és melegben, kevert
beton szállítása
A beton helyszíni bedolgozása fazsaluzatba, fémzsaluzatba, zsalutáblákkal kialakított
zsaluzatba
Beton tömörítése monolit kivitelezésnél csömöszöléssel, döngöléssel, vibrálással (lap- és
rúdvibrátorral, rázóasztallal)
Beton kezelése, érlelése
Műkőmunkák
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
A műkőkészítési munkák munkaterülete monolit kialakításnál és előregyártásnál
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5. TANANYAGEGYSÉG

203/2.0/0490-06

Szakrajz

azonosítója

sza
sza
sza

203/2.1/0490-06
203/2.2/0490-06
203/2.3/0490-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapszerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Síksablont készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alapszerkesztések készítése bemutatott példák alapján 70%
Önálló szerkesztési feladatok elkészítése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajzterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rajzolás eszközei és kezelésük
A rajzlapok mérete, keretezése, a rajzok tárolása, hajtogatása
A rajzok formai előírásai
Szabványos vonalfajták és vonalvastagságok
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A lépték fogalma, fajtái
A méretmegadás módjai
A nagyítás és a kicsinyítés szabványos arányai
Álló és dőlt tömbírás, nagy és kisbetűk, számok, írásjegyek
Név- és címfeliratok
Kiemelések betűnagysággal, vonalvastagsággal
Természet utáni rajzolás, perspektíva
Tárgyak elrendezése, tér- és tömegelhelyezés és ábrázolás
Síkalapú testek, hasábok, kocka, csonkolt testek ábrázolása
Forgástestek, henger, kúp rajzolása
Csonkakúp rajzolása
Perspektivikus kép kialakítása
Sík- és térmértani szerkesztések
Párhuzamos és merőleges rajzolása
Szakasz felosztása, érintő szerkesztése
Körbe írt, kör köré írt szabályos négyszög szerkesztése
Síklapú testek rajzolása
Görbék szerkesztése (ellipszis, kosárgörbe, stb.)
Ívelt felületű testek rajzolása
Vetületi ábrázolás
Vetítési módok
Pontok, egyenesek, síkok, testek, ívelt felületű testek ábrázolása
Ábrázolás három képsíkban
Axonometrikus ábrázolás
Ferdeszögű - kétméretű (Kavallier) axonometria
Egyméretű axonometria
Három képével adott test ábrázolása axonometriában
Síkmetszési feladatok
Metszési alapfeladatok
Hasábok és forgástestek metszése vetítősíkkal
Kúp és henger síkmetszése
Síkidom képsíkba forgatása
Szakasz valódi méretének meghatározása
Áthatások szerkesztése
Betűírás
Betűtípusok koronként
Betűminták, arányok, betűformák, betűk szerkesztése, a betűk rajzolásának szabályai
A betű- és szóközök kialakítása, szöveg elhelyezése, térkitöltés, betűszerkesztési,
betűrajzolási gyakorlatok

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti rajzok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Síksablont készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkesztési feladatok elvégzése bemutatott pédák alapján 60%
Önálló szerkesztési feladatok elkészítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Rajzi szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Boltövek, boltívek szerkesztése
Ellipszis, kosárgörbe szerkesztése többféle módon
Csigavonal szerkesztése félkörből, negyedkörből
Körcikkboltív, félkörboltív, kosárboltív, tudorív, csúcsív, szamárhátív, tojásív és
hattyúnyakív szerkesztése
Boltozatok szerkesztése
Hengerfelületből és gömbfelületből képzett boltozatok szerkesztése
Lépcsők szerkesztése
Egyenes, íves, húzott- és csigalépcsők szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítőelemek szerkesztése, rajzolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Díszítőelemek szerkesztése bemutatott pédák alapján 70%
Természet utáni rajzolás festés 30%
A képzési helyszín jellege:
Rajzi szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Síkornamentális díszítések készítése
Természet utáni rajzolás, festés
Ornamentális díszítés készítése növényi elemek felhasználásával, sablon készítésre
alkalmas motívumok kialakítása
Díszítőelemek szerkesztése
Külső és belső díszítőelemek
Geometrikus díszítőelemek szerkesztése, rajzolása, árnyékolása
Egyenes vonalú, ívesvonalú díszek
Figurális (szobor) díszítőelemek rajzolása
Összetett díszítő elemek
Belső díszítőelemek, önálló belső díszítőelemek fajtái, rajzolása
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6. TANANYAGEGYSÉG

203/3.0/0490-06

Műkőmunkák

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

203/3.1/0490-06
203/3.2/0490-06
203/3.3/0490-06
203/3.4/0490-06
203/3.5/0490-06
203/3.6/0490-06
203/3.7/0490-06
203/3.8/0490-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületszerkezeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Kialakítja az alapfelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Épületszerkezeti rajzok értelmezése 30%
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36
36
24
20
20
20
20
16

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
192
0
0
0
0

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetes és épített környezet
A települések és infrastruktúrájuk kialakulása
A települések felépítése, területegységek, bel- és külterületek
A természetes és épített környezet, a táj kapcsolata
Az építmény fogalma, fajtái
Az építési, építészeti funkció fogalma, építményfajták
Az építési tevékenység, az építés folyamata
Építészeti alapfogalmak
Az épületszerkezetek kialakulása, épületek szerkezeti elemei, szerkezeti rendszere
Az épületeket érő külső környezetből és használatból származó terhelések és hatások
Az épületszerkezetek rendeltetése és velük szemben támasztott követelmények
Az épületszerkezetek csoportosítása
Építés-előkészítési munkák és szerkezetek
Alépítményi szerkezetek, alapozási munkák
Felépítményi szerkezetek és munkák
Az építési és szerkezeti rendszerek
Tetőfedő munkák, fedési módok
Épületbádogos munkák
Vakolatok, (külső, belső) felületképzések, rabicok
Burkolatok (padló- és falburkolatok) rétegrendje, kapcsolódása a tartószerkezethez,
követelmények az egyes burkolattípusoknál
Épületasztalos szerkezetek
Épületüveges munkák, üvegszerkezetek
Épületlakatos szerkezetek
Festő, mázoló és tapétázó munkák és bevonatok, korrózió elleni bevonati rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablon- és formakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Összeállítja a sablont (öntőforma) és kezeli a felületét formaleválasztó anyaggal
Szétbontja szakszerűen a sablont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sablon fogalma, fajtái, alkalmazása, anyagai
A sablon alkotórészei, az alkotórészek kapcsolata, arányai
A sablonkészítés szabálya
Egyenes tagozatokat húzó sablonok készítése, a készítendő termék és a sablon
működésének figyelembevételével
Íves tagozatokat húzó sablon készítése, forgáspont, forgás-tengely, íves vezetőléc, íves
asztal felhasználásával
Lehúzó és szabadkézi sablonok
A sablonkészítés munkavédelmi előírásai
A forma fogalmai, anyagai, a formákkal szemben támasztott követelmények
Gipszformák készítése (darab, stikli, tükör, vak, húzott)
Cement kötőanyagú formák készítése
Enyvforma készítése (tükör, köpenyes, vegyes)
Gumiformák készítése (tükör, köpenyes, darab, vegyes)
Műgyanta forma háttér betonnal, üvegszálas merevítéssel
Agyag- és plasztikus forma
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Rabic munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vasszerelést
Rabichálót rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rabic definiálása, felosztása, alkalmazása
Rabicból készíthető szerkezetek
Síkrabic készítése öntött, nyomott, csapott technológiával, gipsz és cement kötőanyag
felhasználásával
Összetett rabic készítése
Íves rabic készítése öntött, nyomott és csapott technológiával
Rabic párkányok és tagozatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.4/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Beton- és vasbeton munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
C típus Gépek elhelyezése
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton keverése
Az alkotórészek kezelése, helyszínen történő betonelőállítás, beton kézi keverése és
előírásai, beton gépi keverése és előírásai, beton keverése hidegben és melegben, kevert
beton szállítása
A beton helyszíni bedolgozása fazsaluzatba, fémzsaluzatba, zsalutáblákkal kialakított
zsaluzatba
Beton tömörítése monolit kivitelezésnél csömöszöléssel, döngöléssel, vibrálással (lap- és
rúdvibrátorral, rázóasztallal)
Beton kezelése, érlelése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.5/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Műkőkészítés helyszínen
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műkőmunkák
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
A felület előkészítése
Vasbetétek, rabichálók elhelyezése
Kiegyenlítő réteg készítése
Kéregréteg felhordása, simítása
Mozgási hézagok kilakítása
Utókezelés
A műkőkészítési munkák munkaterülete helyszíni előállítás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.6/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Műkőkészítés üzemben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Legyártott elemeket szakszerűen tárolja, raktározza
Megtakarítja a felületet
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
Vasbetétek, behorgonyzó- és rögzítőtüskék, kampók beszerelése
Betonmag készítése, tömörítése
Kéregréteg felhordása, simítása
Utókezelés
Javítási munkák
A műkőkészítési munkák munkaterülete helyszíni előállítás esetén
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.7/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületek megmunkálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint
Fellazítja a felületet meszelővel
Áztatja a felületet
Csiszolja, tömíti a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőelemek méret- és alakhűségének ellenőrzése
Műkőfelületek kőszerű megdolgozása
Csiszolt felületek kialakítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.8/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítéstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Fugázást (hézagkitöltést) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rögzítéstechnikai alapismeretek
Az alapszerkezet és a burkolat kapcsolata
Rögzítőrendszerek kőburkoláshoz
Rögzítési pontok kialakítása
Rögzítőelemek áttekintése
Rögzítéstechnikai termékek választéka
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

203/4.0/0490-06

Műkő készítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

203/4.1/0490-06
203/4.2/0490-06
203/4.3/0490-06
203/4.4/0490-06
203/4.5/0490-06
203/4.6/0490-06
203/4.7/0490-06

0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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50

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablon- és gyártóforma készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Síksablont készít
Összeállítja a sablont (öntőforma) és kezeli a felületét formaleválasztó anyaggal
Szétbontja szakszerűen a sablont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szimmetrikus, és asszimetrikus, éltakaró profilok tervezése
Profilrajzok átmásolása lemezre
Profil kivágása lemezből, a lemez kireszelése
A sablon alkotórészeinek elkészítése az alkotórészek arányainak figyelembevételével
Különböző működtetésű egyenes húzósablonok elkészítése
Ívhúzó sablon, forgáspont, forgástengely alkalmazásával működő sablonok, valamint az
ellipszis kosárgörbe ellentétes ív, térgörbeív húzósablon elkészítése
Kétirányban íves ív húzósablon elkészítése a hozzá tartozó asztal és vezetőléc megoldással
Keretforma készítése sík és íves oldalú elemek előállításához
Gipsz tükörforma, darabforma, stikliforma és húzott gipszforma készítése
Vakforma készítése
Enyv tükörforma és köpenyes forma készítése
Vegyes forma készítése
Gumi tükörforma, darabforma és köpenyes forma készítése
Műkő forma készítése
Műgyanta forma készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Rabicmunkák kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vasszerelést
Rabichálót rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség

46

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rabicszerkezet alkotórészeinek bemutatása
Függesztési és kötözési technikák
A rabicmunka kellékeinek előkészítése
Öntött síkrabic készítése alulról és felülről szerelt változatban
Csapott, nyomott síkrabic készítése
Íves öntött, nyomott íves és összetett rabic készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Betonozási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszínen anyagot tárol
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
C típus Gépek elhelyezése
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
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Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton keverése
Az alkotórészek kezelése, helyszínen történő beton előállítása
Beton keverése kézzel
Beton gépi keverése
A megkevert beton szállítása
A beton helyszíni bedolgozása fazsaluzatba, fémzsaluzatba, zsalutáblákkal kialakított
zsaluzatba
Beton tömörítése monolit kivitelezésnél csömöszöléssel, döngöléssel, vibrálással (lap- és
rúdvibrátorral, rázóasztallal)
Beton utókezelése, érlelése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.4/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni műkőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Megtakarítja a felületet
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
A felület előkészítése
Vasbetétek, rabichálók elhelyezése
Kiegyenlítő réteg készítése
Kéregréteg felhordása, simítása
Mozgási hézagok kilakítása
Utókezelés
Lábazat- és falburkolatok készítése
Pillérek és oszlopok burkolása
Lépcsőburkolatok készítése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.5/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Előregyártott műkőelemek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Utókezelési szabályai
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B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
Vasbetétek, behorgonyzó- és rögzítőtüskék, kampók beszerelése
Betonmag készítése, tömörítése
Kéregréteg felhordása, egyengetése, simítása
Utókezelés
Javítási munkák
Nagyobb vastagságú műkő elemek előállítása
Műkő burkolatok, lépcsőburkolatok készítése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.6/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületmegmunkálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint
Fellazítja a felületet meszelővel
Áztatja a felületet
Csiszolja, tömíti a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
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B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragyázott, bordázott, felvert, és rovátkolt felületi megmunkálások
Gorombán, félfinoman, finoman szemcsézett és mattcsiszolt felületek előállítása
Goromba csiszolás, tömítés és finom csiszolás készítése
Fényezett felületek előállítása
Pasztázott és természetes fényezés készítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.7/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni elhelyezés, szerelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Fugázást (hézagkitöltést) végez
Legyártott elemeket szakszerűen tárolja, raktározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfelületek tulajdonságai, fúrási próba, rögzítési anyagok, technikák
Ragasztásos eljárással történő elhelyezés és helyszíni összedolgozás
Ragasztásos és csavarozásos eljárással történő elhelyezés és helyszíni összedolgozás
Kötözéssel történő elhelyezés és helyszíni összedolgozás
Üveg-, kerámia-, fém-, fafelületre történő elhelyezési eljárások
Tömbszerű elemek emelése, beépítése
Fekvő és állóhézag képzése, habarcskiöntés
Habarcsterítés fekvőhézagba, fugák lezárása híg habarcskiöntéshez
Csatlakozó felületek összefaragása és fugázása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0491-06

Gipsz munkák

azonosítója

szk
szk
szk

203/1.1/0491-06
203/1.2/0491-06
203/1.3/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gipszhúzások előállítása műhelyben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
A sablonokat szétbontja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszhúzások készítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
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26
30
14

0
0
0

0
0
0

összes
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megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gipszhúzások rendszerezése
Egyenes tömör keresztmetszetű húzások készítése
Íves tömör keresztmetszetű húzások előállítása
Kör, körív, kosárív, ellipszisív húzása tömör, üreges keresztmetszetben egy- és kétirányú
íves változatban
Forgástestek húzása
Köríves húzások csuklós sablonnal
Ellentétes ív, csigavonal, tojásív, tudorív húzása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gipszöntvények előállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díszítőelemet önt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gipszöntvények rendszerezése, felosztása
Tömör gipszöntés
Üreges gipszöntés (visszaszedéses, felrakásos eljárással, mag alkalmazásával, pörgetéses
eljárással)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntvények helyreállítása (restaurálása)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javít, ragaszt, restaurál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szükséges javítások technológiája
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
C típus Felújítás, restaurálás, konzerválás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Információk önálló rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyreállítás és a restaurálás fogalma, előfordulása
Gipszöntvény helyreállítása (restaurálása)
Gipszöntvény tárolásának, szállításának szabályai, szállítás veszélyforrásai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

203/2.0/0491-06

Gipsz munkák
kivitelezése

azonosítója

szk
szk
szk

203/2.1/0491-06
203/2.2/0491-06
203/2.3/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző alakzatú gipszhúzások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
A sablonokat szétbontja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszhúzások készítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű, tömör, egyenes húzás
Mag felhasználásával készülő egyenes húzások
Egyszerű, tömör, íves húzások valamennyi húzható ív vonatkozásában
Mag felhasználásával készülő húzások
Kétirányban íves ív lehúzása
Ellentétes ív, térgörbeív, ellipszisív, kosárgörbeív lehúzása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző alakzatok összevágása, egyszerű gipszminták készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
Díszítőelemet önt
A sablonokat szétbontja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások készítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
57

Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyszerű és összetett mértani alakzatok összevágása, összedolgozása szimmetrikus és
asszimetrikus gipszlécekből
Párkányok összevágása, összedolgozása különböző szöget bezáró él és zugforduló
változatban
Összetett minták kialakítása lapokból, húzásokból
Faragással készített gipszminták: szívléc, tojásléc, fogsor, meanderdísz, futó dísz, növényi
motívumok, egyszerű dombormű stb.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gipszöntvények előállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díszítőelemet önt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntvények előállítása tömör és üreges változatban
Öntvények helyreállítása (restaurálása), javítása, tárolás
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10. TANANYAGEGYSÉG

203/3.0/0491-06

Építőkövek

azonosítója

sza
sza
sza

203/3.1/0491-06
203/3.2/0491-06
203/3.3/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kövek keletkezése, fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A köveket felépítő ásványok
A kövek csoportosítása keletkezésük szerint
Az építőiparban alkalmazott kőzetek
Hazai kőzetek fajtái, lelőhelyei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kövek jellemző tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kövek legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságai, és azok vizsgálata
Az építőkövek megválasztása tulajdonságai, és a vele szemben támasztott követelmények
alapján
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kövek megmunkálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kövek csoportosítása funkciói, és megmunkálhatóságuk szerint
A kövek kitermelése, feldolgozása, szállítása, raktározása
A kövek beépítési feltételei
Kövek, kőfelületek károsodása, védelme, karbantartása, felújítása

61

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

203/4.0/0491-06

Kőfaragó munkák

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

203/4.1/0491-06
203/4.2/0491-06
203/4.3/0491-06
203/4.4/0491-06
203/4.5/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
A kőfaragás alapműveletei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőfaragó munkaterülete
A kőfaragó munkák szerszámai, eszközei
A szakma leggyakoribb fogalmai és szakkifejezései
A kőfaragó szerkezetek szerepe a hagyományos és korszerű építési technológiákban
A kőfaragás alapműveletei
Sík beállítása és faragása a kövön, élfaragás
Alapsík és oldalfelületek összefaragása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőanyagú épületszerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Durva faragást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületszerkezeti ismeretek
B típus Épületszerkezet rendszerei
C típus Statikai alapismeretek
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőfalak építése
Kőfalak fajtái, a falazás szabályai
Nem réteges és réteges terméskő falak
Szabályos terméskő falak
Vegyes falazatok
Támfalak
Erkélyek, függőfolyosók
Kőlépcsők készítése
Lábazatok, fedlapok, kőkonzolok, díszek, nyíláskeretek, könyöklők, oromfalak, attikák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőanyagú burkolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Méretre vágja a lapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félkész és késztermékek kezelése
C típus Épületszerkezeti ismeretek
B típus Épületszerkezet rendszerei
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kapcsolódó épületszerkezetek csatlakozása, csomópontok
A burkolás szabályai belső és külső téri beépítésnél
Homlokzatképzés terméskő elemekből
Kőlemez és kőlapburkolatok
A burkolás technológiája
A kőpadlóburkolat rétegrendje
Az aljzatok fajtái, rétegrendje
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.4/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Emlékművek, szobrok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintáról farag
Finomfaragást végez, betűt vés és színez
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Forgástesteket esztergál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Épületszerkezet rendszerei
C típus Statikai alapismeretek
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőépítmények alapozása
Kőszobrok és talpazataik kialakítása
Emlékművek kőszerkezetei, azok kiválasztása, megmunkálása
Síremlékek, sírkövek anyagainak megválasztása, megmunkálása, elhelyezése és rögzítése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.5/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőszerkezetek felújítása, restaurálása, konzerválása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javít, ragaszt, restaurál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
B típus Szükséges javítások technológiája
C típus Épületszerkezeti ismeretek
B típus Épületszerkezet rendszerei
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
C típus Felújítás, restaurálás, konzerválás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 65%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőkorrózió okai és következményei, tönkremeneteli típusok
A felújítás előkészítése, állapotfelmérés, felújítási terv készítése, próbatisztítás, a helyes
technológia megválasztása
Kőfelületek tisztítása, sómentesítés
Tisztítási eljárások és anyagok
Kőzetszilárdító, kőkonzerváló kezelés
Kőelemek javítása kőcserével, kőbetétezéssel, átfaragással és kőpótló habarccsal
Felületkezelési eljárások szilárdító, víztaszító (hidrofobizáló), védő (konzerváló)
kezeléssel
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

203/5.0/0491-06

Kőfaragó munkák
kivitelezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

203/5.1/0491-06
203/5.2/0491-06
203/5.3/0491-06
203/5.4/0491-06
203/5.5/0491-06
203/5.6/0491-06
203/5.7/0491-06
203/5.8/0491-06
203/5.9/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
A kőfaragás alapműveletei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

32
38
40
40
48 304
40
32
16
18

Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőfaragó szerszámok kiválasztása, karbantartása
Kövek mozgatása, emelése, rögzítése
Kőfaragó bak, görgőskocsi, görgők, pengelőkocsi, emelők használata
A kő ellenőrzése, mélységi pont meghatározása
Szerszámfogás, helyes testtartás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű felületek faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre vágja a lapokat
Durva faragást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hasítás, nagyolás, hegyeselés, szemcsézés, reibolás, síkbanézés, derékszög ellenőrzés,
sablonhasználat
Egyszerű felületek faragása, alapsík kijelölése, élvonal faragása, felületfaragás
hegyesvésővel, élek, sarkok összedolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Tagozatok és íves felületek faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Durva faragást végez
Mintáról farag
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Építés technológiai sorrendje
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rézsű faragása
Különböző tagozatok, íves felületek faragása
Oszlop és gömb faragása
Tagozatos oszloplábazat faragása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.4/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőburkolatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre vágja a lapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Épületszerkezet rendszerei
C típus Statikai alapismeretek
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padlóburkolatok készítése szabályos kőlapokból
Padlóburkolatok előállítása helyszínen beszabott lapokból
Falburkolatok készítése külső homlokzaton
Belső térben végzett falburkolási munkák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.5/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Párkánykövek faragása, tömblépcsőfokok faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Durva faragást végez
Mintáról farag
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párkánykövek faragása közbenső futó profillal
Kifutó, zugfordulós párkányok, díszes tagozatú és fogsoros párkányok
Tömb-, és éklépcsők faragása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.6/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszes kőszerkezetek faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintáról farag
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Forgástesteket esztergál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áttört és tagozatos kövek faragása
Minta utáni faragás
Faragott köveken készülő kőszobrász díszek befoglaló méreteinek síkba faragása
műhelyrajz és sablon alapján
Kőszobrász munkát előkészítő kőfaragványok készítése
Egyszerű kőszobrok faragása pontozógéppel
Sablonok, ellensablonok, egyszerű és csuklós mélységmérők használatának gyakorlása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.7/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Betűvésés és faragás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Finomfaragást végez, betűt vés és színez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betűvéső szerszámok megismerése
A betűk felrajzolásának gyakorlása
Vésett betűk, feliratok készítése
Faragott betűk készítése
A betűk festése, fémlapozása
A betüvésőgép bemutatása, kipróbálása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.8/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi kőfaragó munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágja, szeleteli a tömböket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
B típus Gépek üzemeltetésének szabálya
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágó- és szeletelőgépek bemutatása
Eszterga- és fúrógépek működése
A szélező- és csiszológépek megismerése
Számítógép-vezérelt kőfaragógép bemutatása
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.9/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőtisztítás, szilárdítás, konzerválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javít, ragaszt, restaurál
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Szükséges javítások technológiája
C típus Felújítás, restaurálás, konzerválás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőtisztító technológiák megismerése, bemutatása
Kőszilárdító anyagok és kőkonzerváló szerek kipróbálása mintaköveken
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

203/1.1/0886-06
203/1.2/0886-06
203/1.3/0886-06
203/1.4/0886-06
203/1.5/0886-06

72
0
0
0
0

0
20
0
0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
18 170
40
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0886-06
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:
72 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.)
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0886-06
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:
20 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:
203/1.3/0886-06
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
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.4/0886-06
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:
40 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
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:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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