KŐMŰVES
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 15 1000 00 00 Kőműves 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 15 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kőműves

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7611

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

az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően

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:
– anyagvizsgáló laboratórium
– demonstrációs terem
– építési terület
– építőanyag laboratórium
– építőipari szaktanterem
– építőipari tanműhely
– gyakorlóterem
– kőműves szaktanterem
– szaktanterem
– számítógép-terem
– tanműhely
– tanterem
– tanudvar
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7611

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kőműves

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő tevékenységet végez
Egyszerűbb földmunkát végez
A munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el
Helyszíni betonozási munkát végez
Vasalást készít
Vízszigetelő munkát végez
Hő- és hangszigetelő munkát végez
Falazást végez
Előregyártott elemeket helyez el
Monolit beton és vasbeton szerkezetet készít
Állványzatot készít és bont
Hagyományos zsaluzatot készít és bont
Vakolatot készít
Nyílászárót épít be
Aljzatbetont készít
Szerelő kőműves munkát készít, előregyártott elemeket összeszerel az utasításoknak
Falakban utólagos nyílás kiváltását készíti
Bontási, átalakítási, helyreállítási munkákat végez
A kőműves munkákhoz szükséges kisgépeket kezeli
Műemléki épületek, építmények hibáit felméri
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A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 582 01 1000 00 00
Ács, állványozó
31 582 04 0000 00 00
Építményszigetelő
31 582 05 0000 00 00
Építményzsaluzat-szerelő
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:
0460-06 Hagyományos zsaluzat készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabott zsalutáblát készít
Összeállítja a zsalutáblákat
Rögzíti az összeállított zsalutáblákat
A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál
Elbontja a zsaluszerkezetet
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
D Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
C Mérési módszerek
B Anyagszükséglet
B Szabvány
B Rajzszabványok és szabványos jelölések
B Ábrázológeometriai alapismeretek
B Terv és dokumentációk fajtái
B Fűrészek, fűrészgépek
B Fafelület megmunkáló és emelőgépek
B Csavarbehajtó gépek
B Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B Szerelő és bontó kéziszerszámok
B Célszerszámok
B Mérőeszközök
B Jelölő eszközök
B Gyalugépek
B Marógépek
B Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
4
Tervdokumentáció értelmezése
5
Mérőeszközök használata
5
Faipari kéziszerszámok használata
4
Faipari gépek használata
5
Szerelő és bontószerszámok használata
3
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Testi erő
Társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Irányítási készség
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0462-06 Hagyományos állványzat készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi a tartóelemek kiosztását
Elhelyezi a teherelosztókat
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat
Elkészíti a védőkorlátot
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket
Elbontja a védőfelszereléseket
A pallóterítést bontja
A tartóelemeket és a rögzítést bontja
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja
Az állványanyagot fajtánként deponálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
D Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
E
Fűrészáru szárítási módjai
E
Kőtőanyagok felhasználása, típusai
B Szabvány
C Méretmegadási módok
C Ábrázolási módok
B Rajzszabványok és szabványos jelölések
B Ábrázológeometriai alapismeretek
B Tervek és dokumentációk fajtái
B Fűrészek, fűrészgépek
B Fafelület megmunkáló és emelőgépek
B Csavarbehajtó gépek
B Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B Szerelő és bontó kéziszerszámok
B Célszerszámok
B Mérőeszközök
B Jelölő eszközök
B Gyalugépek
B Marógépek
B Kötések, kapcsolások, tartók
B Feszítő- és függesztőművek
B Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók
B Állványelemek készítése
B Bontás és átalakítás
A Tűzvédelmi előírások
A Tűzveszélyes anyagok
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
4
Tervdokumentáció értelmezése
5
Mérőeszközök használata
5
Faipari kéziszerszámok használata
4
Faipari gépek használata
5
Szerelő és bontószerszámok használata
3
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0476-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti, tisztítja a felületet
Kellősít, a szigetelés aljzatát alkalmassá teszi
Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
A gépészeti áttörések környezetét előkészíti
A technológia szerinti szigetelőanyagot használ
Kent vagy szórt szigetelést készít
Szigetelő lemezeket fektet
A csatlakozások környezetét a technológiának megfelelően megerősíti, kialakítja
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Megvizsgálja a szigetelendő felületet
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat
Elvégzi az anyag rögzítését
Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el
Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről
Utólagos szigetelő munkák előtt diagnosztizál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szigetelési módok, eljárások
C Szigetelésekre vonatkozó szabványok
C Szerkezetek
B Tervjelek
B Tervolvasás
D Szigetelőanyag-gyártás folyamata
B Elhelyezési előírások
B Szigetelőanyagok rögzítési módjai
B Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk
B Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
B Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
C Anyagok kölcsönhatása
C Anyagok tulajdonságai
D Anyagvizsgálati módszerek
C Anyagkezelés
C Ragasztóanyagok káros hatásai
B Kéziszerszámok
B Vágó-, előkészítő eszközök
C Rögzítő kisgépek
B Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések
D Hatósági előírások
C Anyagjelölés
C Méretmegadási módok
A Érintésvédelem
C Közműcsatlakozások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Szigetelési jelképek értelmezése
4
Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5
Szintjelek értelmezése
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3
3
5
5
3
5
5

Mechanikai törvényszerűségek megértése
Gépek, berendezések működtetésének megértése
Vízszigetelő szerszámok használata
Hő-, hangszigetelő szerszámok használata
Szigetelő kisgépek használata
Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek használata
Ragasztás, szerelés eszközeinek használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0482-06 Monolit beton készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alapot készít
Födémet készít
Áthidalót, koszorút készít
Falat, pillért, oszlopot készít
Elvégzi a betonozást üzemi betonból a zsalu teherbírásának megfelelő sebességgel
Elvégzi a beton tömörítését
Betonozás után ellenőrzi a méret- és alakhelyességet
Gondoskodik a téliesítésről és a beton utókezeléséről
Felületi sérüléseket javít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Építőgépek (emelő, anyagmozgató, betonbedolgozó)
C Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
C Beton összetétele
B Betonok osztályozása (szilárdság, konzisztencia)
B Betonbedolgozás
B Beton utókezelése
B Betonfelületek, minőség-követelményei
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B
B
B
B
B
B
B

Beton szerkezet minőségének ellenőrzése
Alulbordás, felülbordás vagy sík födémek zsaluzása
Rámpák, lépcsők, koporsó födémek zsaluzása
Gerendák zsaluzása
Fal és födém betonozási ütemek, munkahézagok képzése
Betonozási sebesség és a bedolgozás módjai
Betonfelületek javításának anyagai és módszerei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.)
5
készség szintű használata
3
Építész-statikus műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Csapatszellem
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0486-06 Falazás, vakolás I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Zsinórállványt készít, kitűzi az alapok helyét
Kitűzi a falazat helyét
Habarcsot terít
Falazási munkát végez
Falazatot soronként vízszintesen ellenőriz
Falsíkot ellenőriz
Telíti a fugákat
Áthidaló elemeket helyez el
Koszorúelemeket helyez el
Födémelemeket helyez el
Falazó-, vakolóállványt épít
Hagyományos vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen
Gépi vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen
Felületet előkészít
Alapvakolatot készít
Simító vakolatot készít
Rabicot készít függőleges és vízszintes felületen
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Hagyományos külső homlokzatvakolatot készít
Gépi vakolatot készít külső homlokzati felületen
Díszítő vakolást készít
Dörzsölt vakolatot készít
Kapart vakolatot készít
Szórt vakolatot készít
Homlokzatburkolatot készít
Falazott (kő és tégla) homlokzatburkolatot készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kivitelezés előkészítése
B Munka megkezdésének feltételei
A Szerkezeti alapismeretek
C Statika
A Tervjelek
D Vázlatkészítés
A Beemelési előírások
A Elemrögzítés
B Anyagelőkészítés gépei
E
Anyagok kölcsönhatása
E
Anyagok egymásrahatása
D Anyagok tulajdonságai
B Anyagkeverés
E
Szabványok
C Emelőgépek
A Kézi szerszámok
E
Energiabiztosítás
E
Hatósági előírások
B Felmérés
C Építési és felmérési napló vezetése
A Anyagjelölések
A Építész tervjelek
A Gépész tervjelek
A Szerkezet-jelölés
A Méretmegadás
C Közműcsatlakozások
B Kitűző eszközök
B Kitűzési módok
A Zsinórállás készítése
B Építőanyagok fajtái, felhasználásuk
C Állványépítés (egyszerű állványok, bakállvány)
B Kézi vakolás
B Gépi vakolás technológiája
B Vakolattípusok keverése
B Habarcs készítés
B Homlokzati díszítővakolás technológiái
C Homlokzati burkolatok fajtái
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B
B
C

Téglakötések típusai, alkalmazási területük
Falazóblokkok típusai
Áthidalók fajtái

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Építész szoftverek kezelése
4
Gyártók által kiadott CD-k használata
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
5
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Építészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Vázlatrajz készítése
2
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5
Építészeti jelképek értelmezése
3
Gépészeti jelképek értelmezése
5
Szintjelek értelmezése
4
Tervdokumentáció olvasása, értelmezése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
3
Mechanikai törvényszerűségek megértése
3
Gépek, berendezések működtetésének megértése
5
Kőműves kézi szerszámok használata
5
Kitűző eszközök használata
5
Építőipari gépek, berendezések használata
4
Mérőműszerek használata
5
Kézi-kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Pontosság
Szervezőkészség
Szemmérték
Önállóság
Kézügyesség
Térérzékelés
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Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0487-06 Betonozási feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagnyilvántartást vezet
Kijelöli és biztosítja a szállítási útvonalakat
Karbantartja a munkagépeket, szerszámokat
Ellenőrzi a munkaterületet megközelítés, munkavégzés és munkavédelem
szempontjából
Fuvart rendel, megszervezi az anyag szállítását
Kisebb munkaárkot, munkagödröt kiás, vagy kiásat
Földpart megtámasztást végez, vagy végeztet szükség esetén
Helyszíni betonkeverést végez
Adagolja a szükséges anyagokat
Keveri a betont
Elkészíti a szükséges betonacél vázat
Bekötő vasalást készít
A vasszerelést helyére rögzíti, ellenőrzi
Lépcsőt készít
Szerelőbetont, aljzatbetont, járdát készít
Kitűzi a szintet, lejtésviszonyokat ellenőriz
Teríti az aljzatbetont
Dilatációt készít, felületet megmunkál az előírásnak megfelelően
Védi és utókezeli az aljzatot
Szükség esetén födémcserét végez (betartja a bontási előírásokat)
Kéménybélelést végez
Kéményt falaz
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Előregyártott elemekből kéményt épít
Elkészíti és elhelyezi a kémény fedkövet
Utólagos javítási munkákat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E
Előregyártási folyamat
B Anyagbedolgozás gépei
B Tömörítés gépei
C Gépek elhelyezhetősége, telepítése
D Gépek megközelíthetősége, organizáció
C Gépek karbantartása
A Munkavédelmi előírások
E
Gépkönyv
C Munkabiztonsági ellenőrzések
C Anyagnyilvántartás vezetése
C Anyagrendelés
D Fuvarszervezés
C Anyaglerakás és tárolás
E
Organizáció
B Érintésvédelem
B Anyagnyilvántartás
B Anyag ütemezés
B Betonozás technológiája
C Kéményfalazás technológiája
C Kéménybélelés anyagai, technológiája
B Előregyártott elemek felhasználási területei
C Földmunkák, munkaárok dúcolása
B Szintezés, lejtésellenőrzés módszere
B Beton utókezelése
C Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
B Vasszerelés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Mennyiség számítási készség
3
Irodatechnikai eszközök használata
3
Információs eszközök használata
5
Kőműves kézi szerszámok használata
5
Építőipari gépek, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Pontosság
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Szervezőkészség
Szemmérték
Önállóság
Kézügyesség
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0698-06 Speciális kőműves feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kitűzi a nyílászáró helyét
Beépíti a nyílászárót falazással egyidejűleg
Falazott nyílást előkészíti nyílászáró beépítésére
Nyílászárót beállítja a kihagyott nyílásba
A nyílászárót ideiglenesen rögzíti
A nyílászárót véglegesen rögzíti, beépíti
Konszignáció alapján előkészíti az elemeket
Ellenőrzi a rögzítési pontokat
Összeszereli az elemeket
Elhelyezi és rögzíti az elemeket
Részleges bontási munkákat végez
Elhelyezi az áthidalót
Befejezi a bontást
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel
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Meghatározza a szükséges megtámasztási, alátámasztási, biztonságtechnikai
feladatokat
Meghatározza a bontási, átalakítási munka technológiáját, elvégzi a bontást
Eltávolítja a bontási területről a felesleges anyagokat
Elvégzi a helyreállítást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Elemrögzítés
A Bontási munkák biztonsági előírásai
B Bontás technológiája
B Nyílászárók beállítása, beépítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Kitűző eszközök használata
5
Kőműves kézi szerszámok használata
5
Építőipari gépek, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Precizitás
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Pontosság
Szervezőkészség
Szemmérték
Önállóság
Kézügyesség
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
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 15 1000 00 00 azonosító számú, Kőműves megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0459-06
0460-06
0462-06
0476-06
0482-06
0486-06
0487-06
0698-06
0886-06

megnevezése
Építőipari közös feladatok I.
Hagyományos zsaluzat készítése
Hagyományos állványzat készítése
Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I.
Monolit beton készítése I.
Falazás, vakolás I.
Betonozási feladatok I.
Speciális kőműves feladatok I.
Általános vállalkozási feladatok
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8/A. A képzés szerkezete
A 31 582 15 1000 00 00 azonosító számú, Kőműves megnevezésű szakképesítés ajánlott
időterve 2 szakképző évfolyam esetén

1/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

204/1.0/0462-06

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

204/1.0/0886-06

204/2.0/0486-06

204/6.0/0486-06

204/4.0/0462-06
204/1.0/0486-06

204/3.0/0462-06

204/2.0/0462-06

5

204/3.0/0459-06

204/2.0/0459-06

204/1.0/0459-06

1

15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28

204/5.0/0487-06

204/2.0/0460-06

204/2.0/0482-06

204/3.0/0482-06

204/1.0/0482-06

204/3.0/0460-06

23

204/1.0/0460-06

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

29
30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 160 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.
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2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

204/8.0/0486-06
204/9.0/0486-06
204/1.0/0698-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

204/1.0/0886-06

204/6.0/0486-06

204/5.0/0486-06

2

13
14
15
16
17
18
19
20

204/2.0/0698-06

21

204/3.0/0698-06

204/3.0/0487-06

204/7.0/0486-06

204/4.0/0486-06

204/3.0/0486-06
204/4.0/0487-06

204/2.0/0487-06

204/2.0/0486-06
204/1.0/0487-06

204/2.0/0476-06
204/7.0/0487-06 204/6.0/0487-06

204/1.0/0476-06

1

204/3.0/0476-06

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.
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8/B. A képzés szerkezete
A 31 582 15 1000 00 00 azonosító számú, Kőműves megnevezésű szakképesítés ajánlott
időterve előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam )

1/9. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4
5
6

204/3.0/0462-06

204/1.0/0462-06

204/2.0/0459-06

204/1.0/0459-06

1

7
8
9
10
11
12
13
14

204/3.0/0459-06

15
16
17
18
19
20
21
22
24

204/1.0/0482-06

204/3.0/0460-06

23

204/1.0/0460-06

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

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

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 80 óra

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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2/10. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

204/1.0/0886-06

204/2.0/0486-06

204/6.0/0486-06

204/4.0/0462-06
204/1.0/0486-06

204/2.0/0462-06

5

16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29

204/5.0/0487-06

204/2.0/0460-06

204/2.0/0482-06

23

204/3.0/0482-06

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

30
31
32
33
34
35
36

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

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 120 óra

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

204/9.0/0486-06
204/8.0/0486-06
204/1.0/0698-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

204/1.0/0886-06

204/6.0/0486-06

204/5.0/0486-06

2

13
14
15
16
17
18
19
20

204/2.0/0698-06

21

204/3.0/0698-06

204/3.0/0487-06

204/7.0/0486-06

204/4.0/0486-06

204/3.0/0486-06
204/4.0/0487-06

204/2.0/0487-06

204/2.0/0486-06
204/1.0/0487-06

204/2.0/0476-06
204/7.0/0487-06 204/6.0/0487-06

204/1.0/0476-06

1

204/3.0/0476-06

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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A 31 582 15 1000 00 00 azonosító számú, Kőműves megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2 szakképző évfolyam esetén

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

204/1.0/0459-06

2

204/2.0/0459-06

3

204/3.0/0459-06

4

204/1.0/0460-06

5
6
7

204/2.0/0460-06
204/3.0/0460-06
204/1.0/0462-06

Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Zsaluszerkezetek készítésének
technológiai folyamatai
Zsaluszerkezetek elkészítése
Zsaluszerkezetek bontása
Hagyományos állványzatok

8

204/2.0/0462-06

Hagyományos állványzatok építése

9

204/3.0/0462-06

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

204/4.0/0462-06
204/1.0/0476-06
204/2.0/0476-06
204/3.0/0476-06
204/1.0/0482-06
204/2.0/0482-06
204/3.0/0482-06
204/1.0/0486-06
204/2.0/0486-06
204/3.0/0486-06
204/4.0/0486-06
204/5.0/0486-06
204/6.0/0486-06
204/7.0/0486-06
204/8.0/0486-06
204/9.0/0486-06
204/1.0/0487-06
204/2.0/0487-06
204/3.0/0487-06
204/4.0/0487-06
204/5.0/0487-06
204/6.0/0487-06
204/7.0/0487-06

Hagyományos állványzatok
bontása és karbantartása
Tárolási előírások
Épületszigetelés
Vízszigetelés
Hő-, hangszigetelés
Betontechnológia
Hagyományos betonozás
Betonvédelem
Falazás előkészítés
Szerkezetkészítés
Építési segédszerkezet készítése
Vakolási munka
Rabicolás, felületburkolás
Anyag és technológiai ismeret
Minőség-ellenőrzés
Szoftverek
Gépek
Betontechnológia
Építési segédszerkezet
Szerkezetkészítés
Minőség-ellenőrzés
Számítógépkezelés
Gépek organizációja
Anyagszállítás, -nyilvántartás
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

0

0

72

72

54

0

0

54

54

0

0

54

72

0

0

72

0
0
27

0
0
0

72
18
0

72
18
27

0

0

90

90

0

0

36

36

0
18
0
35
45
0
0
0
0
0
0
0
104
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
18
72
21
18
90
18
18
118
18
75
26
0
7
0
0
30
43
60
7
8
7
7

18
36
72
56
63
90
18
18
118
18
75
26
104
7
9
9
30
43
60
7
8
7
7

sorszáma

A tananyagegység

33
34
35
36

óraszáma
azonosítója

megnevezése

204/1.0/0698-06
204/2.0/0698-06
204/3.0/0698-06
204/1.0/0886-06

Kitűzési feladatok
Speciális kőműves munka
Utómunkálatok
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

elméleti

0
14
14
104
559

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

0
0
0
32
32

18
110
14
0
1109

összes

18
124
28
136
1700

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

9.

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

majd rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0460-06 Hagyományos zsaluzat készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kapott dokumentáció alapján zsalutáblák készítése, egyszerű zsaluzat építése,
bontása (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Építészeti műszaki rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok
felhasználási területei, technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0462-06 Hagyományos állványzat készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki tervdokumentáció alapján hagyományos állványzat építése (csoportos
feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az
állványzatkészítésről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0476-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szigetelési terv alapján mennyiségszámítás, eszközigény meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott felületen hő-, hangszigetelés vagy vízszigetelés készítése, a szükséges
anyag, eszköz kiválasztása után
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
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5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0482-06 Monolit beton készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Zsaluzási technológia kiválasztása, adott szerkezet zsaluzatának, betonozó
munkájának elkészítése (csoportos feladat), beton utókezelése, méret- és
alakellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0486-06 Falazás, vakolás I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Építészeti rajz alapján fal kitűzése, falazó munka végzése adott anyag
felhasználásával (csoportos feladat), kötések, csatlakozási csomópontok
bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vakolás adott felületen adott technológiával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0487-06 Betonozási feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Földpart ideiglenes támaszának elkészítése, dúcolás technológiája (csoportos
feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott, kis méretű kész zsaluzatba vasalat készítése, szükséges mennyiségű,
minőségű beton bekeverése, bedolgozása, beton utókezelésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kéményfalazás, kéménybélelés, előregyártott elemek építésének lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Anyagnyilvántartás vezetése, készítése táblázatkezelő programban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Gépek karbantartása, biztonsági intézkedések
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 20%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0698-06 Speciális kőműves feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyílászáró beállítása, rögzítése építési időben (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bontási munkák biztonsági intézkedései, áthidaló elhelyezése nyílászáró fölé
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
–
10. vizsgarész
–
11. vizsgarész
–
12. vizsgarész
–
13. vizsgarész
–
14. vizsgarész
–
15. vizsgarész
–
16. vizsgarész
–
17. vizsgarész
–
18. vizsgarész
–
19. vizsgarész
–
20. vizsgarész
–
21. vizsgarész
–
22. vizsgarész
–
23. vizsgarész
–
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24. vizsgarész
–

25. vizsgarész
–

26. vizsgarész
–

27. 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 15 1000 00 00 azonosító számú, Kőműves megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 15
27. vizsgarész: 5
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
33

10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kőműves
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 15 1000 00 00 azonosító számú, Kőműves megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

204/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

azonosítója

szk
szk
szk
szk

204/1.1/0459-06
204/1.2/0459-06
204/1.3/0459-06
204/1.4/0459-06

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építési helyszín ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Helyszíni méréseket végez
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka megkezdésének feltételei
C típus Felmérés szabályai
C típus Kiviteli tervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 50%
Építészeti rajz értelmezése 40%
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
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18
18
18
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG

72

A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek, nyílászárók
mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott és
olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0459-06
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:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok felismerése,
kezelése)
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.3/0459-06
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
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
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 gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési tevékenységgel összefüggő hatósági előírások ismerete
Az aktuális tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb
jogszabályok ismerete
A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei
Dokumentálási ismeretek (építési napló, végzett feladatok, felhasznált anyagmennyiségek
stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.4/0459-06
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
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésszervezési ismeretek (levonulás-ütemezés, munkaterület-átadás, számlázási
ismeretek)
Az építés környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete (környezetszennyezés)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0459-06
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
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények
Az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés)
Foglalkozásegészségügy
Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0459-06
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
Építési terület
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0460-06
A tananyagelem megnevezése:
Hagyományos zsaluzat készítésének folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre szabott zsalutáblát készít
Összeállítja a zsalutáblákat
Rögzíti az összeállított zsalutáblákat
A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál
Elbontja a zsaluszerkezetet
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
D típus Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
B típus Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
4. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsalutáblák készítésének, rögzítésének és bontásának technológiai folyamata
Zsaluszerkezetek építésének, megtámasztásának, rögzítésének és bontásának, valamint
karbantartásának technológiai folyamata
Zsaluzatkészítéshez szükséges anyagok, eszközök és szerszámok ismerete
Az építőiparban használatos szakmához közel álló terv- és rajzdokumentumok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0460-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérés, számítás, vázlatrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési módszerek
B típus Anyagszükséglet
B típus Szabvány
B típus Rajzszabványok és szabványos jelölések
B típus Ábrázológeometriai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
5. szint Mérőeszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Vázlatrajz készítése leírásból 20%
Építészeti műszaki rajz értelmezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szakmai számítások 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai számítások
Építészeti műszaki rajz alapján vázlatrajz készítése
A hosszúságmérés módszereinek és eszközeinek ismerete, területszámítások
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0460-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsalutáblák készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre szabott zsalutáblát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fűrészek, fűrészgépek
B típus Fafelület megmunkáló és emelőgépek
B típus Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B típus Mérőeszközök
B típus Jelölő eszközök
B típus Gyalugépek
B típus Marógépek
B típus Terv és dokumentációk fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mérőeszközök használata
5. szint Faipari kéziszerszámok használata
4. szint Faipari gépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Konszenzuskészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsalutáblák méret szerinti elkészítése
A munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok, gépek kiválasztása
A szerszámok és a gépek kezelési és karbantartási útmutatóinak valamint a használathoz
szükséges jelölésrendszer ismerete
A szerkesztéshez és rajzoláshoz szükséges ábrázolásmódok, szabványok, és alapfogalmak
alkalmazása
A hosszúság és területmérés módszereinek és eszközeinek ismerete
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai utasítások
alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0460-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsaluszerkezetek összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a zsalutáblákat
Rögzíti az összeállított zsalutáblákat
A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarbehajtó gépek
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Célszerszámok
B típus Mérőeszközök
B típus Rajzszabványok és szabványos jelölések
B típus Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
3. szint Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
5. szint Szerelő és bontószerszámok használata
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
5. szint Mérőeszközök használata
4. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Vázlatrajz készítése leírásból 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsaluszerkezetek összeállítása, megtámasztása, rögzítése és bontása, megadott műszaki
dokumentáció szerint
Méretek ellenőrzése, szükség szerint korrigálása
Szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, illetve rutinszerű használata és karbantartása
Tervdokumentáció értelmezése
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0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0460-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsaluszerkezetek bontása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elbontja a zsaluszerkezetet
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarbehajtó gépek
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Célszerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
5. szint Szerelő és bontószerszámok használata
4. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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18

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsaluszerkezetek bontása, karbantartása és deponálása
Szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, illetve rutinszerű használata és karbantartása
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szk
szk
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18
9

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Hagyományos állványzatok építésének technológiája I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
D típus Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok
E típus Fűrészáru szárítási módjai
B típus Szabvány
C típus Méretmegadási módok
C típus Ábrázolási módok
B típus Tervek és dokumentációk fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fa tulajdonságai, felhasználhatósága, kezelési és megmunkálási előírásai
Hagyományos állványzat építéséhez szükséges faanyagok
Szakmai szakszöveg ismerete, önálló értelmezése és feldolgozása
Terv olvasása, értelmezése
Szabványok előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Hagyományos állványzatok építésének technológiája II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Kötőanyagok felhasználása, típusai
B típus Szabvány
C típus Méretmegadási módok
C típus Ábrázolási módok
B típus Rajzszabványok és szabványos jelölések
B típus Állványelemek készítése
B típus Kötések, kapcsolások, tartók
B típus Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 20%
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állványozási módok, az egyes állványhoz tartozó anyag- és eszközigény, állványszerelési
és -rögzítési eljárások, előírások
Tervrajzok olvasása, kisebb vázlatrajzok elkészítése önállóan
Hagyományos állványzat készítésének folyamata, tartóelemek és teherelosztók
kiválasztása
A baleset- és munkavédelemi előírásoknak megfelelő elemek elkészítésének és
felszerelésének, valamint a balesetvédelmi eszközök elhelyezésének ismerete
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Állványzat építés előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a tartóelemek kiosztását
Elhelyezi a teherelosztókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ábrázológeometriai alapismeretek
B típus Tervek és dokumentációk fajtái
B típus Mérőeszközök
B típus Jelölő eszközök
B típus Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók
B típus Állványelemek készítése
B típus Célszerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5. szint Mérőeszközök használata
3. szint Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Térérzékelés
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 20%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hagyományos állványzat készítésének folyamata
Tartóelemek és teherelosztók kiválasztása és alkalmazása
Feladatvégrehajtás műszaki rajzok, tervdokumentációk alapján
Állványozási terv értelmezését követő korrekciók végrehajtása
Feladat végrehajtás műszaki rajzok és tervdokumentációk alapján
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építéshez szükséges munkatárgyak elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat
Elkészíti a védőkorlátot
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fűrészek, fűrészgépek
B típus Fafelület megmunkáló és emelőgépek
B típus Csavarbehajtó gépek
B típus Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Célszerszámok
E típus Kötőanyagok felhasználása, típusai
B típus Feszítő- és függesztőművek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari kéziszerszámok használata
4. szint Faipari gépek használata
5. szint Szerelő és bontószerszámok használata
4. szint Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
5. szint Mérőeszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állványzat tartóelemeinek elhelyezése, feljárók, munkaszintek elkészítése
Baleset- és munkavédelemi előírásoknak megfelelő elemek elkészítése és felszerelése,
valamint a balesetvédelmi eszközök elhelyezése
A munkák elvégzéséhez szükséges mérési eszközök, szerszámok ismerete, készség szintű
használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.3/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Állványzat építése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat
Elkészíti a védőkorlátot
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fűrészek, fűrészgépek
B típus Fafelület megmunkáló és emelőgépek
B típus Csavarbehajtó gépek
B típus Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Célszerszámok
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B típus Marógépek
B típus Kötések, kapcsolások, tartók
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
4. szint Tervdokumentáció értelmezése
5. szint Faipari kéziszerszámok használata
4. szint Faipari gépek használata
5. szint Szerelő és bontószerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Egyensúlyérzék
Állóképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Műszaki rajz értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérések önálló elvégzése, szükség esetén korrigálás az eredmény ismeretében
Állványok feladata, szerepe, fajtái, az állványok szerelési előírásai, toldási, rögzítési
módok, kikötési előírások ismerete és alkalmazása
Szükséges munkaeszközök kiválasztása és szakszerű alkalmazása
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0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Állványzatok bontási és karbantartási folyamata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elbontja a védőfelszereléseket
A pallóterítést bontja
A tartóelemeket és a rögzítést bontja
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarbehajtó gépek
B típus Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Célszerszámok
B típus Bontás és átalakítás
B típus Gyalugépek
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő: 18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állvány bontására vonatkozó előírások, szabályok
Bontás eszközei, a műveleti sorrendje
Állványelemek tisztítása és karbantartása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.2/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Bontás és karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elbontja a védőfelszereléseket
A pallóterítést bontja
A tartóelemeket és a rögzítést bontja
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja
Az állványanyagot fajtánként deponálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csavarbehajtó gépek
B típus Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
B típus Szerelő és bontó kéziszerszámok
B típus Célszerszámok
B típus Bontás és átalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari kéziszerszámok használata
5. szint Szerelő és bontószerszámok használata
3. szint Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Egyensúlyérzék
Testi erő
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állvány bontására vonatkozó előírások, szabályok
A bontás eszközeinek készség szintű használata

59

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

204/4.0/0462-06

Tárolási előírások

azonosítója

szk

204/4.1/0462-06

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/4.1/0462-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolási előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja
Az állványanyagot fajtánként deponálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi előírások
A típus Tűzveszélyes anyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok
Tárolás eszközei, műveleti sorrend
Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése
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204/1.0/0476-06

Épületszigetelés

azonosítója

szk
szk

204/1.1/0476-06
204/1.2/0476-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Felület előkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti, tisztítja a felületet
Kellősít, a szigetelés aljzatát alkalmassá teszi
Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
A gépészeti áttörések környezetét előkészíti
Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szigetelési módok, eljárások
C típus Szigetelésekre vonatkozó szabványok
C típus Szerkezetek
B típus Tervjelek
B típus Tervolvasás
D típus Szigetelőanyag-gyártás folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szigetelési jelképek értelmezése
4. szint Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5. szint Szintjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 30%
Szigetelési rajz elemzés, hibakeresés 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építőipari szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző felületek előkészítésére vonatkozó előírások, a felületekhez alkalmazható
anyagok
Szigetelési eljárások, az azokra vonatkozó technológiai utasítások
Az áttörések, csatlakozások előírásai
Hő- és hangszigetelés anyagvédelmének utasításai
Építészeti rajzok olvasása, értelmezése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyag és technológia megválasztás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológia szerinti szigetelőanyagot használ
Kent vagy szórt szigetelést készít
Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B típus Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
C típus Anyagok kölcsönhatása
D típus Anyagvizsgálati módszerek
C típus Anyagkezelés
C típus Ragasztóanyagok káros hatásai
C típus Anyagjelölés
C típus Méretmegadási módok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Mechanikai törvényszerűségek megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 30%
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés 20%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építőipari szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különböző szigetelőanyagok, azok technológiájára vonatkozó előírásainak ismerete
Az egyes anyagok viselkedésének, az anyagok kölcsönhatásának ismerete
Építészeti rajzok olvasása, értelmezése
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204/2.0/0476-06

Vízszigetelés

azonosítója

szk
szk
szk

204/2.1/0476-06
204/2.2/0476-06
204/2.3/0476-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Vízszigetelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kent vagy szórt szigetelést készít
Szigetelő lemezeket fektet
A csatlakozások környezetét a technológiának megfelelően megerősíti, kialakítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Elhelyezési előírások
B típus Szigetelőanyagok rögzítési módjai
B típus Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B típus Kéziszerszámok
B típus Vágó-, előkészítő eszközök
C típus Rögzítő kisgépek
C típus Közműcsatlakozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
5. szint Vízszigetelő szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés 10%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vízszigetelési eljárások, a megválasztására vonatkozó előírások ismerete
Az egyes szigeteléseknél alkalmazható technológiai utasítások
Kézi és gépi eszközök, szerszámok ismerete, készség szintű használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Szigetelés ellenőrzése, hibajavítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológia szerinti szigetelőanyagot használ
Utólagos szigetelő munkák előtt diagnosztizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Anyagvizsgálati módszerek
B típus Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mechanikai törvényszerűségek megértése
4. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes szigeteléseknél alkalmazható technológiai utasítások
Egyes anyagok viselkedése, az anyagok kölcsönhatása
A különböző felületek előkészítésére vonatkozó előírások, a felületekhez alkalmazható
anyagok ismerete
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.3/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Áttörések, kapcsolódások elkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
A gépészeti áttörések környezetét előkészíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5. szint Szintjelek értelmezése
4. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti rajz értelmezése 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szigetelési csomópontok ismerete
Bonyolult szerkezeti kapcsolatok megoldása
A csomópontokhoz alkalmazható kiegészítő szerkezetek, azok alkalmazhatóságának és a
szigetelőanyaggal történő együttdolgozásának ismerete
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204/3.0/0476-06

Hő-, hangszigetelés

azonosítója

szk
szk
szk
szk

204/3.1/0476-06
204/3.2/0476-06
204/3.3/0476-06
204/3.4/0476-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Hő-, hangszigetelés készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megvizsgálja a szigetelendő felületet
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B típus Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk
B típus Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
B típus Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok tulajdonságai
D típus Anyagvizsgálati módszerek
C típus Anyagkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szigetelési jelképek értelmezése
4. szint Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5. szint Szintjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építőipari szaktanterem
Építési terület
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hő- és hangszigetelő anyagok, azok jellemző tulajdonságai, felhasználhatósága,
technológiai leírásai
Szerkezeti anyagok és a szigetelő anyagok együttdolgozására vonatkozó előírások
Építészeti rajzok olvasása, értelmezése
Szigetelési csomópontok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.2/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Hő-, hangszigetelés minősítése, hibajavítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat
Elvégzi az anyag rögzítését
Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el
Utólagos szigetelő munkák előtt diagnosztizál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kéziszerszámok
B típus Vágó-, előkészítő eszközök
C típus Rögzítő kisgépek
B típus Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések
D típus Hatósági előírások
C típus Közműcsatlakozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Hő-, hangszigetelő szerszámok használata
3. szint Szigetelő kisgépek használata
5. szint Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek használata
5. szint Ragasztás, szerelés eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 10%
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szigetelési csomópontok ismerete
Bonyolult szerkezeti kapcsolatok megoldása
A csomópontokhoz alkalmazható kiegészítő szerkezetek, azok alkalmazhatóságának és a
szigetelőanyaggal történő együttdolgozásának ismerete
A szigeteléshez használandó eszközök, gépek ismerete, készség szintű használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.3/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Hő-, hangszigetelés védelmének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megvizsgálja a szigetelendő felületet
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Érintésvédelem
D típus Hatósági előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mechanikai törvényszerűségek megértése
4. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés 100%
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A képzési helyszín jellege:
Építőipari laboratórium
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes szigeteléseknél alkalmazható technológiai utasítások
Egyes anyagok viselkedésének, az anyagok kölcsönhatásának ismerete
A különböző felületek előkészítésére vonatkozó előírások, a felületekhez alkalmazható
anyagok ismerete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.4/0476-06
A tananyagelem megnevezése:
Hő-, hangszigetelés védelmének elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szigetelésekre vonatkozó szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mechanikai törvényszerűségek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes szigeteléseknél alkalmazható technológiai utasítások
Az egyes anyagok viselkedése, az anyagok kölcsönhatása
A különböző felületek előkészítésére vonatkozó előírások, a felületekhez alkalmazható
anyagok
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Betontechnológia

azonosítója

szk
szk
szk
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a téliesítésről és a beton utókezeléséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Építőgépek (emelő, anyagmozgató, betonbedolgozó)
C típus Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
C típus Beton összetétele
B típus Betonok osztályozása (szilárdság, konzisztencia)
B típus Betonbedolgozás
B típus Beton utókezelése
B típus Betonfelületek, minőség-követelményei
B típus Beton szerkezet minőségének ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építész-statikus műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 30%
Vasalási rajz kiegészítése 20%
Vasalási rajz elemzése, hibakeresés 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
71

18
0
27

0
0
0

0
18
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

14. TANANYAGEGYSÉG

63

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betontechnológiára vonatkozó előírások, a beton alkotórészei, azok tulajdonságai,
jellemzői
Recept alapján beton keverése
Betonkeverés, bedolgozás és tömörítés eszközeinek, gépeinek ismerete
Zsaluzati, építési terv olvasása és annak alapján munka végzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsaluzat minőségi ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betonozást üzemi betonból a zsalu teherbírásának megfelelő sebességgel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alulbordás, felülbordás vagy sík födémek zsaluzása
B típus Rámpák, lépcsők, koporsó födémek zsaluzása
B típus Gerendák zsaluzása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Építészeti rajz értelmezése 60%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Építőipari szaktanterem
Építőipari tanműhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsaluzás eszközei, elemei
Terv alapján zsaluzat készítése
A betonozásra vonatkozó előírások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.3/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Beton
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
C típus Beton összetétele
B típus Betonok osztályozása (szilárdság, konzisztencia)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Építész-statikus műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szakmai számítások 20%
Építészeti rajz értelmezése 10%
Vasalási rajz elemzése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beton típusai, anyaga, összetétele, betonacél fajták
Szükséges betontípus, mennyiség meghatározása műszaki rajz alapján
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezet készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapot készít
Födémet készít
Áthidalót, koszorút készít
Falat, pillért, oszlopot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fal és födém betonozási ütemek, munkahézagok képzése
B típus Betonozási sebesség és a bedolgozás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.) készség
szintű használata
3. szint Építész-statikus műszaki rajz olvasása, értelmezése
4. szint Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Csapatszellem
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Vasalási rajz kiegészítése 10%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
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A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsaluzat készítése terv alapján
Betonozásra vonatkozó előírások ismerete
Az egyes szerkezetek alapvető statikájának ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Betonozási munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a betonozást üzemi betonból a zsalu teherbírásának megfelelő sebességgel
Elvégzi a beton tömörítését
Betonozás után ellenőrzi a méret- és alakhelyességet
Gondoskodik a téliesítésről és a beton utókezeléséről
Felületi sérüléseket javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fal és födém betonozási ütemek, munkahézagok képzése
B típus Betonozási sebesség és a bedolgozás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.) készség
szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Csapatszellem
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
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Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Betonozásra vonatkozó előírások ismerete
A betontechnológiára vonatkozó előírások, a beton alkotórészeinek, azok
tulajdonságainak, jellemzőinek ismerete
A beton bedolgozására, tömörítésére és utókezelésére vonatkozó előírások ismerete és
alkalmazása
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18

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Beton minőségének ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betonozás után ellenőrzi a méret- és alakhelyességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Betonfelületek, minőség-követelményei
B típus Beton szerkezet minőségének ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.) készség
szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Anyagvizsgáló laboratórium
Építési terület
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Betonozásra vonatkozó előírások ismerete
A betontechnológiára vonatkozó előírások, a beton alkotórészeinek, azok
tulajdonságainak, jellemzőinek ismerete
A beton bedolgozására, tömörítésére és utókezelésére vonatkozó előírások ismerete és
alkalmazása
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.2/0482-06
A tananyagelem megnevezése:
Beton utókezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a téliesítésről és a beton utókezeléséről
Felületi sérüléseket javít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Betonfelületek javításának anyagai és módszerei
B típus Beton utókezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.) készség
szintű használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Tűrőképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton bedolgozására, tömörítésére és utókezelésére vonatkozó előírások ismerete és
alkalmazása
A téliesítés módszereinek, eszközeinek ismerete és alkalmazása
A felületjavító anyagok, eszközök, gépek ismerete, készség szintű használata
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzési munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zsinórállványt készít, kitűzi az alapok helyét
Kitűzi a falazat helyét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kitűző eszközök
B típus Kitűzési módok
A típus Zsinórállás készítése
A típus Tervjelek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kitűző eszközök használata
4. szint Mérőműszerek használata
5. szint Szintjelek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
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18

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kitűzés anyagai, eszközei és azok szakszerű alkalmazása
Építészeti rajzok olvasása, tervjelek ismerete és helyes alkalmazása
Az alapvető kitűzési feladatok elvégzése
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Falazási munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Falazási munkát végez
Falazatot soronként vízszintesen ellenőriz
Falsíkot ellenőriz
Telíti a fugákat
Habarcsot terít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szerkezeti alapismeretek
B típus Téglakötések típusai, alkalmazási területük
B típus Falazóblokkok típusai
D típus Vázlatkészítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
4. szint Mérőműszerek használata
5. szint Kézi-kisgépek használata
3. szint Vázlatrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
64 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A falazóanyagok, azok jellemző tulajdonságainak, felhasználhatóságuk és az anyagok
kölcsönhatásának ismerete, az ismeret alkalmazása
Az anyagelőkészítés gépeinek készség szintű használata
A falazási szabályok, kötési előírások, a kivitelezés technológiai utasításainak ismerete,
alkalmazása
Falazó eszközök, kisgépek készség szintű használata
Mérések, kitűzési és javítási munkák elvégzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Áthidalót helyez el, nyílászáró beépít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áthidaló elemeket helyez el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Áthidalók fajtái
A típus Beemelési előírások
A típus Elemrögzítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
4. szint Mérőműszerek használata
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzőinek, statikai működésének, a szerkezetek
együttdolgozásának ismerete
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munkák elvégzése
A szükséges eszközök, gépek kezelése, készség szintű használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.3/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Koszorú készítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Koszorúelemeket helyez el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kézi szerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
4. szint Mérőműszerek használata
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Mechanikai törvényszerűségek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
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Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzőinek, statikai működésének, a szerkezetek
együttdolgozásának ismerete
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munkák elvégzése
A szükséges eszközök, gépek kezelése, készség szintű használata
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.4/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Födémezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Födémelemeket helyez el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Beemelési előírások
A típus Elemrögzítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
4. szint Mérőműszerek használata
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzőinek, statikai működésének, a szerkezetek
együttdolgozásának ismerete
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munkák elvégzése
A szükséges eszközök, gépek kezelése, készség szintű használata
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204/3.0/0486-06

Építési
segédszerkezet
készítése

azonosítója

szk

204/3.1/0486-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Építési segédszerkezet készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Falazó-, vakolóállványt épít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Állványépítés (egyszerű állványok, bakállvány)
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
4. szint Mérőműszerek használata
5. szint Kézi-kisgépek használata
3. szint Vázlatrajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A zsaluzatok, állványok fajtái, alkalmazhatóságuk
Az állványépítésre vonatkozó előírások alkalmazása és betartása
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18

204/4.0/0486-06

Vakolási munka

azonosítója

szk
szk

204/4.1/0486-06
204/4.2/0486-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/4.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső vakolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hagyományos vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen
Gépi vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen
Felületet előkészít
Alapvakolatot készít
Simító vakolatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kézi vakolás
B típus Gépi vakolás technológiája
B típus Vakolattípusok keverése
B típus Habarcs készítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
5. szint Kézi-kisgépek használata
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vakolás alapanyagai, azok felhasználhatósága, az anyagok kölcsönhatása
A habarcskeverés gépei, eszközei, azok használata
A vakolási technológiák, előírások alkalmazása
A vakolt felületek megdolgozásának módjai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/4.2/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Homlokzatvakolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hagyományos külső homlokzatvakolatot készít
Gépi vakolatot készít külső homlokzati felületen
Díszítő vakolást készít
Dörzsölt vakolatot készít
Kapart vakolatot készít
Szórt vakolatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Homlokzati díszítővakolás technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
5. szint Kézi-kisgépek használata
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vakolás alapanyagai, azok felhasználhatósága, az anyagok kölcsönhatása
Habarcskeverés gépei, eszközei
Vakolási technológiák, azok előírásai
Hőszigetelő vakolatok
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204/5.0/0486-06

Rabicolás,
felületburkolás

azonosítója

szk
szk

204/5.1/0486-06
204/5.2/0486-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/5.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Rabicmunka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rabicot készít függőleges és vízszintes felületen
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Szabványok
C típus Emelőgépek
A típus Kézi szerszámok
E típus Energiabiztosítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
5. szint Kézi-kisgépek használata
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
89

0
0

0
0

8
18

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

21. TANANYAGEGYSÉG
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Képzési idő:
8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rabicolás technológiája, anyagai, kivitelezési előírásai
Az alkalmazandó munkaeszközök, gépek ismerete, készség szintű használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/5.2/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületburkolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Homlokzatburkolatot készít
Falazott (kő és tégla) homlokzatburkolatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Homlokzati burkolatok fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Építészeti jelképek értelmezése
5. szint Kézi-kisgépek használata
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Burkolatok anyagai, alkalmazhatósága, az anyagok kölcsönhatása
Burkolás technológiai előírásai
Burkoláshoz használandó gépek, berendezések kezelése
Ragasztóanyagok, az azokra vonatkozó előírások
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204/6.0/0486-06

Anyag és
technológiai ismeret

azonosítója

szk
szk
szk
szk

204/6.1/0486-06
204/6.2/0486-06
204/6.3/0486-06
204/6.4/0486-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/6.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészítő munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kivitelezés előkészítése
B típus Munka megkezdésének feltételei
A típus Tervjelek
C típus Közműcsatlakozások
C típus Építési és felmérési napló vezetése
E típus Hatósági előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Építészeti jelképek értelmezése
3. szint Gépészeti jelképek értelmezése
5. szint Szintjelek értelmezése
4. szint Tervdokumentáció olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Határozottság
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0
0
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0
0

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Építészeti rajz kiegészítése 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Szolgáltatási napló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építőipari szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti rajzok olvasása, tervjelek ismerete és helyes alkalmazása
Közműcsatlakozás előírásai, feltételei
Építési, felmérési napló vezetése, a napló-bejegyzések alapján hibajavítás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/6.2/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológia megválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Zsinórállványt készít, kitűzi az alapok helyét
Falazási munkát végez
Hagyományos vakolatot készít belső fal- és mennyezet felületen
Homlokzatburkolatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok kölcsönhatása
E típus Anyagok egymásrahatása
D típus Anyagok tulajdonságai
B típus Anyagkeverés
B típus Építőanyagok fajtái, felhasználásuk
E típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Szakmai számítások 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építőipari szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építőanyagok, azok jellemző tulajdonságai, felhasználhatóságuk
Az építészeti és gépészeti műszaki rajz alapján a megfelelő technológia kiválasztása
Szabványelőírások, a szabványelőírások forrásainak ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/6.3/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Anyagok kölcsönhatása
E típus Anyagok egymásrahatása
D típus Anyagok tulajdonságai
B típus Anyagkeverés
B típus Építőanyagok fajtái, felhasználásuk
A típus Anyagjelölések
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szakmai számítások 30%
Építészeti rajz értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Építőipari szaktanterem
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építőanyagok, azok jellemző tulajdonságai, felhasználhatóságuk, az anyagok
kölcsönhatása
Építészeti rajz alapján anyagmennyiség számítása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/6.4/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szerkezeti alapismeretek
C típus Statika
A típus Tervjelek
A típus Szerkezet-jelölés
A típus Méretmegadás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Szintjelek értelmezése
3. szint Mechanikai törvényszerűségek megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Szakmai számítások 30%
Építészeti rajz értelmezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Építőipari szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető szerkezeti és statikai ismeretek
Építészeti rajz alapján szakmai számítások elvégzése
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204/7.0/0486-06

Minőség-ellenőrzés

azonosítója

szk

204/7.1/0486-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/7.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Felület utólagos ellenőrzése, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Hatósági előírások
B típus Felmérés
C típus Építési és felmérési napló vezetése
A típus Anyagjelölések
A típus Építész tervjelek
A típus Gépész tervjelek
A típus Szerkezet-jelölés
A típus Méretmegadás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építészeti rajz olvasása, értelmezése
5. szint Építészeti jelképek értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 50%
Technológiai minták elemzése 50%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari laboratórium
Tanműhely
Építési terület
95

0

0

7

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

23. TANANYAGEGYSÉG

7

Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Falazásra, vakolásra, burkolásra vonatkozó technológiai előírások
Felhasználható anyagok jellemzői, az együttdolgozásra vonatkozó adatok
Ellenőrzés módjai, eszközei, mintavételi eljárások, vizsgálati módszerek

96

204/8.0/0486-06

Szoftverek

azonosítója

szk

204/8.1/0486-06
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24. TANANYAGEGYSÉG

9

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/8.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Szoftverek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építész szoftverek kezelése
4. szint Gyártók által kiadott CD-k használata
5. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 20%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártók által kiadott CD-vel, költségvetéskészítő CD-vel, építészeti szoftverekkel való
megismerkedés
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204/9.0/0486-06

Gépek

azonosítója

szk

204/9.1/0486-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/9.1/0486-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagelőkészítés gépei
C típus Emelőgépek
E típus Energiabiztosítás
B típus Gépi vakolás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépek, berendezések működtetésének megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 70%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Építőipari szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési területen megismerkedés a szükséges építőipari gépekkel
Érintésvédelem
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25. TANANYAGEGYSÉG

9

204/1.0/0487-06

Betontechnológia

azonosítója

szk
szk

204/1.1/0487-06
204/1.2/0487-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Betontechnológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni betonkeverést végez
Adagolja a szükséges anyagokat
Keveri a betont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Betonozás technológiája
E típus Előregyártási folyamat
B típus Anyagbedolgozás gépei
B típus Tömörítés gépei
E típus Organizáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzék
Önállóság
Erős fizikum
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási készség
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26. TANANYAGEGYSÉG

30

Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betontechnológiára vonatkozó előírások, a beton alkotórészei, azok tulajdonságai,
jellemzői
Recept alapján beton keverése
A betonkeverés, -bedolgozás és -tömörítés eszközeinek, gépeinek kezelése, használata
Zsaluzati, építési terv olvasása, értelmezése, tervek alapján történő munkavégzés
Az előregyártás utasításai, előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Beton utókezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Védi és utókezeli az aljzatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Beton utókezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betonozásra vonatkozó előírások
A betontechnológiára vonatkozó előírások, a beton alkotórészei, azok tulajdonságai,
jellemzői
A beton bedolgozására, tömörítésére és utókezelésére vonatkozó előírások
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204/2.0/0487-06

Építési
segédszerkezet

azonosítója

szk
szk

204/2.1/0487-06
204/2.2/0487-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Dúcolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kisebb munkaárkot, munkagödröt kiás, vagy kiásat
Földpart megtámasztást végez, vagy végeztet szükség esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Földmunkák, munkaárok dúcolása
B típus Szintezés, lejtésellenőrzés módszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kézügyesség
Térérzékelés
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
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27. TANANYAGEGYSÉG

43

Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Zsaluzat, dúcolás készítése terv alapján
A betonozásra vonatkozó előírások
Az egyes szerkezetek alapvető statikája
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Zsaluzó, vasalási munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a szükséges betonacél vázat
Bekötő vasalást készít
A vasszerelést helyére rögzíti, ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
B típus Vasszerelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A zsaluzás eszközei, elemei
Zsaluzat készítése terv alapján
A betonozásra vonatkozó előírások
Alapvető statikai ismeretek
A vasalásra vonatkozó előírások
A vasalás eszközeinek, gépeinek használata
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204/3.0/0487-06

Szerkezetkészítés

azonosítója

szk
szk
szk

204/3.1/0487-06
204/3.2/0487-06
204/3.3/0487-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezetkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lépcsőt készít
Szerelőbetont, aljzatbetont, járdát készít
Kitűzi a szintet, lejtésviszonyokat ellenőriz
Teríti az aljzatbetont
Dilatációt készít, felületet megmunkál az előírásnak megfelelően
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Előregyártási folyamat
B típus Előregyártott elemek felhasználási területei
C típus Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
B típus Vasszerelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
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28. TANANYAGEGYSÉG

60

Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzői, statikai működése, a szerkezetek együttdolgozása
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munka elvégzése
A szükséges eszközök, gépek készség szintű használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.2/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Kéményépítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéménybélelést végez
Kéményt falaz
Előregyártott elemekből kéményt épít
Elkészíti és elhelyezi a kémény fedkövet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kéményfalazás technológiája
C típus Kéménybélelés anyagai, technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzői, statikai működése, a szerkezetek együttdolgozása
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munka elvégzése
A szükséges eszközök, gépek készség szintű használata
A kéményépítés szabályai
A hagyományos és a szerelt kémény közötti különbség, alkalmazhatóság
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.3/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Födémcsere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén födémcserét végez (betartja a bontási előírásokat)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása
B típus Vasszerelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Precizitás
Szemmérték
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gyakorlóterem
Építési terület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzői, statikai működése, a szerkezetek együttdolgozása
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munka elvégzése
A szükséges eszközök, gépek készség szintű használata
Munkavédelmi előírások ismerete, betartása
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204/4.0/0487-06

Minőség-ellenőrzés

azonosítója

szk

204/4.1/0487-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/4.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi, minőségvédelmi munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Utólagos javítási munkákat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek karbantartása
A típus Munkavédelmi előírások
E típus Gépkönyv
B típus Érintésvédelem
C típus Munkabiztonsági ellenőrzések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiség számítási készség
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
3. szint Információs eszközök használata
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 30%
Technológiai próbák végzése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
Anyagminták azonosítása 30%
A képzési helyszín jellege:
Építőanyag laboratórium
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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29. TANANYAGEGYSÉG

7

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai
Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
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204/5.0/0487-06

Számítógépkezelés

azonosítója

szk

204/5.1/0487-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/5.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógépkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagnyilvántartást vezet
Fuvart rendel, megszervezi az anyag szállítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagnyilvántartás vezetése
C típus Anyagrendelés
D típus Fuvarszervezés
B típus Anyagnyilvántartás
B típus Anyag ütemezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
3. szint Információs eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Építészeti rajz értelmezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Kőműves szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő: 8 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép készség szintű használata
Az anyagrendelési, nyilvántartási előírások
Az ütemezés technológiája
111

0

0

8

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma
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8

azonosítója

204/6.0/0487-06

Gépek organizációja

szk

204/6.1/0487-06

0

0

7

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

31. TANANYAGEGYSÉG

7

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/6.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépek organizációja
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kijelöli és biztosítja a szállítási útvonalakat
Karbantartja a munkagépeket, szerszámokat
Ellenőrzi a munkaterületet megközelítés, munkavégzés és munkavédelem szempontjából
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek elhelyezhetősége, telepítése
D típus Gépek megközelíthetősége, organizáció
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Építészeti rajz értelmezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kőműves szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok
Az építéshez szükséges szerszámok, gépek
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok felismerése,
kezelése)
Szállítóeszközök fajtái
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204/7.0/0487-06

Anyagszállítás, nyilvántartás

azonosítója

szk

204/7.1/0487-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/7.1/0487-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszállítás, -nyilvántartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagnyilvántartást vezet
Fuvart rendel, megszervezi az anyag szállítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagnyilvántartás vezetése
C típus Anyagrendelés
D típus Fuvarszervezés
C típus Anyaglerakás és tárolás
B típus Anyagnyilvántartás
B típus Anyag ütemezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiség számítási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Építészeti rajz értelmezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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32. TANANYAGEGYSÉG

7

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építéshez szükséges eszközök, anyagok ismerete, veszélyes anyagok felismerése,
kezelése
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái

115

204/1.0/0698-06

Kitűzési feladatok

azonosítója

szk

204/1.1/0698-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Kitűzési munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kitűzi a nyílászáró helyét
Ellenőrzi a rögzítési pontokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyílászárók beállítása, beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kitűző eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kitűzés anyagai, eszközei, azok szakszerű használata
Építészeti rajzok olvasása, tervjelek ismerete és helyes alkalmazása
Alapvető kitűzési feladatok elvégzése
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33. TANANYAGEGYSÉG

18

204/2.0/0698-06

Speciális kőműves
munka

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

204/2.1/0698-06
204/2.2/0698-06
204/2.3/0698-06
204/2.4/0698-06
204/2.5/0698-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.1/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Nyílászáró beépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beépíti a nyílászárót falazással egyidejűleg
Falazott nyílást előkészíti nyílászáró beépítésére
Nyílászárót beállítja a kihagyott nyílásba
A nyílászárót ideiglenesen rögzíti
A nyílászárót véglegesen rögzíti, beépíti
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyílászárók beállítása, beépítése
A típus Elemrögzítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kitűző eszközök használata
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szemmérték
Önállóság
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
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34. TANANYAGEGYSÉG

36
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Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet alapvető jellemzőinek, statikai működésének, a szerkezetek
együttdolgozásának ismerete
Építészeti rajz olvasása és annak alapján a kivitelezési munkák elvégzése
A szükséges eszközök, gépek kezelése, készség szintű használata
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.2/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Előregyártott elemek előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konszignáció alapján előkészíti az elemeket
Ellenőrzi a rögzítési pontokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bontási munkák biztonsági előírásai
B típus Bontás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kitűző eszközök használata
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
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A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építész rajz alapján szerkezet készítése, vasalás, betonozás
A zsaluzat ellenőrzése, szükség szerinti módosítása
Az előregyártott elemek elhelyezésére vonatkozó előírások, rögzítési lehetőségek
A szükséges eszközök, gépek kezelése, készség szintű használata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.3/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Előregyártott elemek minőségi vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a rögzítési pontokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bontás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Szemmérték
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 30%
Anyagminták azonosítása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ellenőrzés menete, az ellenőrzési eljárások
A minősítéshez szükséges eszközök, berendezések kezelése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.4/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Előregyártott elemek beépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeszereli az elemeket
Elhelyezi és rögzíti az elemeket
Részleges bontási munkákat végez
Elhelyezi az áthidalót
Befejezi a bontást
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bontási munkák biztonsági előírásai
B típus Bontás technológiája
B típus Nyílászárók beállítása, beépítése
A típus Elemrögzítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kitűző eszközök használata
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti rajz olvasása, és annak alapján a kivitelezési munkák elvégzése
Az előregyártott elemek statikai működése, kivitelezés során figyelembevétele
A rögzítési eljárások
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/2.5/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Bontási munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részleges bontási munkákat végez
Befejezi a bontást
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel
Meghatározza a bontási, átalakítási munka technológiáját, elvégzi a bontást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bontási munkák biztonsági előírásai
B típus Bontás technológiája
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bontás technológiája, a bontási sorrend
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azonosítója

szk
szk
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35. TANANYAGEGYSÉG

28

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.1/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Bontott elemek minőségi vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel
Meghatározza a szükséges megtámasztási, alátámasztási, biztonságtechnikai feladatokat
Meghatározza a bontási, átalakítási munka technológiáját, elvégzi a bontást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bontási munkák biztonsági előírásai
B típus Bontás technológiája
B típus Nyílászárók beállítása, beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Szemmérték
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai minták elemzése 30%
Anyagminták azonosítása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bontási elemek minősítési eljárása
Statikai ellenőrzés
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/3.2/0698-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyreállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eltávolítja a bontási területről a felesleges anyagokat
Elvégzi a helyreállítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bontási munkák biztonsági előírásai
B típus Nyílászárók beállítása, beépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kőműves kézi szerszámok használata
5. szint Építőipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Építészeti rajz értelmezése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Építőipari tanműhely
Tanudvar
Építési terület
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyreállításra vonatkozó előírások
A szerkezetek működése, együttdolgozása
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204/1.0/0886-06
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vállalkozási
feladatok

azonosítója
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szk
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0
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0
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0
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0
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gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

36. TANANYAGEGYSÉG

0
0
0 136
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.1/0886-06
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.)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.2/0886-06
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:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.3/0886-06
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
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
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:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.4/0886-06
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:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
204/1.5/0886-06
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:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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