MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

54 582 04 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Mélyépítő technikus

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

2.

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3123

Szakképzési évfolyamok száma:

2

Elmélet aránya:

60%

Gyakorlat aránya:

40%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):

van
1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

nem szervezhető
-

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 a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
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 személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
3.

A szakképesítés óraterve
Mélyépítő technikus szakképesítés

Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám
1/13.
évfolyam

azonosítója

gy

e

1.0/6252-11 Építőanyagok és vizsgálataik 72

36

32

2.0/6252-11 Műszaki ábrázolás és
szabadkézi rajz

72

36

tanterem szakmai vizsga
laboratórium
tanterem
96

4.0/6252-11 Munka és környezetvédelem

64

szakmai vizsga

számítógép szakmai vizsga
szaktanterem
tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

Építőipari általános ismeretek

1.0/6253-11 Statika

108

2.0/6253-11 Geodézia

72

72

3.0/6253-11 Építőipari beruházási
folyamat

36

36

16 32

4.0/6253-11 Munkaügyi és vállalkozási
ismeretek
6256-11

gy

Műszaki alapismeretek

3.0/6252-11 Műszaki informatika (CAD)

6253-11

Értékelési
időpont

2/14.
évfolyam

e

6252-11

Megnevezése

Képzési
helyszín

32

geodéziai szakmai vizsga
mérőszoba/
tanterem/
terepi
helyszín
tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

Mélyépítési alapismeretek

1.0/6256-11 Talajmechanika, földművek
és alapozási szerkezetek

72

72

64

32

tanterem szakmai vizsga
talajmechanikai
laboratórium

2.0/6256-11 Szilárdságtan

64

tanterem

szakmai vizsga

3.0/6256-11 Vasbetonszerkezetek

96

tanterem

szakmai vizsga

tanterem
tanműhely

szakmai vizsga

6257-11

Mélyépítési létesítmények és kivitelezésük

1.0/6257-11 Mélyépítési létesítmények
építés-kivitelezési ismeretei

324 216

2

144

96

illetve
tanudvar
gazdálkodó
szervezet
2.0/6257-11 Mélyépítési munkák
gépesítése

64

tanterem

3.0/6257-11 Építés-kivitelezés
előkészítése és szervezése

96 160

tanterem
számítógépterem

Összesen: 720 504

672 416

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama az első tanévet követően
160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6252-11 Műszaki alapismeretek

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

204 óra
204 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönt ezek
felhasználásáról, minősítéséről
Mintát vesz az építőanyagokból a vizsgálatokhoz
Mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készít
Használja a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges
eszközöket, műszereket
Műszaki rajzot készít
Síkmértani szerkesztéseket készít
Térbeli testeket síkban ábrázol: vetületben, axonometriában,
perspektívában
Szabadkézi vázlatot készít, arányosít, mér, ellenőriz
Irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt
számítógéppel segített tervezői program felhasználásával
Biztosítja, biztosíttatja a munkaterület balesetmentességét
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4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Feladatprofil

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

1.0/6252-11 Építőanyagok és
vizsgálataik

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ellenőrzi az egyéni munkavédelmi eszközöket és azok
használatát
Betartja, betartatja a munkabiztonsági előírásokat,
jogszabályokat
Közreműködik a veszélyforrások és az egészségre ártalmas
tényezők felmérésében
Baleset, illetve vészhelyzet esetén megfelelően intézkedik
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi
oktatáson vesz részt, oktatást tart

4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Feladatprofil

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

1.0/6252-11 Építőanyagok és
vizsgálataik

Tananyagegységek

X
X
X
X
X

C

Építőanyagok
tulajdonságai

C

Természetes kövek csoportosítása, tulajdonságai

C

Agyaggyártmányok, felhasználási területei
Kötőanyagok jellemző tulajdonságai, felhasználási
területei
Aszfalt
termékek
jellemző
tulajdonságai,
felhasználási területei
Adalékanyag jellemző tulajdonságai, felhasználási
területei
Betonok jellemző tulajdonságai, szállítása és
utókezelése
Előregyártott beton és vasbeton termékek,
felhasználási területei
Habarcsok jellemző tulajdonságai, felhasználásuk
szerinti csoportosítása

C
C
C
C
C
C

fizikai,

kémiai

és

mechanikai
X
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X
X
X
X
X
X
X
X

4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Szakmai ismeretek

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

Típus

1.0/6252-11 Építőanyagok és
vizsgálataik

Tananyagegységek

4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Szakmai ismeretek

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

Típus

1.0/6252-11 Építőanyagok
és vizsgálataik

Tananyagegységek

B

Építőipari faáruk, felhasználási területük, faanyagok
védelme
Fémgyártmányok jellemző tulajdonságai, alkalmazási
feltételeik
Műanyag gyártmányok, felhasználási területei
Festő- és mázolómunkák anyagai
Építési üvegek jellemző tulajdonságai, felhasználási
területei
Szigetelőanyagok, felhasználási területei
Építőiparban
alkalmazott
segédanyagok
és
felületképzők
Laboratóriumi vizsgálatokat

B

Építés helyszínén mintavétel, építőanyag vizsgálata

X

C

Építőanyagok fizikai, és szilárdságtani vizsgálatai

X

C
C
C
C
C
B
B
B

Műszaki ábrázolás szabályai
Síkidomok, testek ábrázolása
Rajzi eszközök és jelölések, szabványírás
Mértani ismeretek és szerkesztések
Színelmélet
Engedélyezési tervek
Kiviteli tervek
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

A

Egyéni védőruhák, védőfelszerelések használata

X

Tűzveszélyes anyagok raktározása,
kezelése
Tűzvédelem
Elsősegélynyújtás
Környezetvédelem
Munkavédelmi hatósági jogszabályok

X
X
X
X
X

C
C
C
C
C
C
C

A
A
A
B
C
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

szállítása,

3
3
4

ECDL Képszerkesztés
ECDL CAD
Építőanyag- laboratóriumi eszközök használata
Laboratóriumi jegyzőkönyvek értelmezése és
készítése
Kézügyesség, rajzkészség
Térérzékelés
Építészeti rajz olvasása, értelmezése
Építészeti, műszaki rajz készítése
Irodatechnikai eszközök használata
Szakmai nyelvi kommunikáció
Munkavédelmi jelképek értelmezése
Egyéni védőeszközök használata és kollektív
védelem megoldásai

4
3
5
5
4
4
4
4
5

4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

Szakmai készségek

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Szint

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

1.0/6252-11 Építőanyagok
és vizsgálataik

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

Személyes kompetenciák

1.0/6252-11 Építőanyagok
és vizsgálataik

Tananyagegységek

X

X

X

X
X
X

X
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4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Társas kompetenciák

2.0/6252-11 Műszaki
ábrázolás és szabadkézi rajz

1.0/6252-11 Építőanyagok és
vizsgálataik

Tananyagegységek

Konszenzuskészség

X

Együttműködési készség

X

X

Segítőkészség

X
X

X
X

1.5

X

4.0/6252-11 Munka és
környezetvédelem

Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés

3.0/6252-11 Műszaki
informatika (CAD)

Módszerkompetenciák

2.0/6252-11 Műszaki ábrázolás
és szabadkézi rajz

1.0/6252-11 Építőanyagok és
vizsgálataik

Tananyagegységek

X
X

X

X
X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása, jegyzeteléssel
Információk önálló rendszerezése, lényegkiemeléssel
Helyszíni tapasztalatok, ezek feldolgozása és ismertetése
Mérés, az eredmény értékelése
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Műszaki és szabadkézi rajz gyakorlása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/6252-11 Építőanyagok és vizsgálataik

104 óra
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Az építési anyagok tulajdonságai:
Fizikai tulajdonságok.
Hidrotechnikai tulajdonságok.
Hőtechnikai tulajdonságok.
Akusztikai tulajdonságok.
Szilárdsági tulajdonságok
Természetes kövek:
A kövek legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságai.
A kövek keletkezés szerinti csoportosítása, fajtái
Agyaggyártmányok, kerámiaipar:
Vályogtermékek.
Durva- és finomkerámia termékek jellemző tulajdonságai és felhasználási területe
Kötőanyagok:
A kötőanyagok fogalma, fajtái.
Építési mész.
A gipsz fajtái
Cement
Bitumen
Műgyanta
Aszfalt termékek jellemző tulajdonságai és felhasználási területe
Építési víz:
Az építőiparban használt víz jellemző tulajdonságai
Adalékanyagok:
Adalékanyagok fajtái tulajdonságai, azok vizsgálata
Betonok, beton-és vasbeton termékek:
Betonok csoportosítása, felhasználás szempontjából fontos tulajdonságai, jelölése
Megkevert beton, friss beton, megszilárdult beton jellemző tulajdonságai
Betontermékek, vasbeton termékek, műkő termékek.
Habarcsok:
A habarcsok csoportosítása kötőanyag, adalékanyag, felhasználási területük szerint
Habarcsok fajtái
Építőipari faáruk:
A fa szerkezete, felépítése, fafajták. Az építőfa.
A fa feldolgozása, fűrészáruk
A faszerkezetek megelőző és utólagos védelme, favédő szerek.
Építőipari acél- és egyéb fémtermékek:
Szerkezeti acélok
Betonacélok
Egyéb fémek, fémtermékek, fémszerkezetek, alumínium, ólom, ón, horgany, réz,
bronz.
Fémek védelme
Építőipari műanyag gyártmányok:
Csoportosításuk, előállításuk alapján: plasztomerek, duromerek, természetes
kaucsukszármazékok és műkaucsukok, szintetikus polimerek.
Műanyag termékek építőipari alkalmazása
Az építési üveg:
Építőipari üvegfajták jellemző tulajdonságai, felhasználási területük.
Szigetelő anyagok:
A vízszigetelő anyagok, ezek tulajdonságai, felhasználásuk.
Hő- és hangszigetelő anyagok tulajdonságai, fajtái, alkalmazásuk.
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Segédanyagok és felületképzők:
Ragasztók, festékek, színezők, tartósítók, oldók beton-, és habarcs adalékszerek
2.0/6252-11 Műszaki ábrázolás és szabadkézi rajz

36 óra

Mértani ismeretek és szerkesztések
Síkmértani alapfogalmak
Szög, szögpárok
Pont és egyenes, valamint párhuzamos egyenesek távolsága
Síkidomok
Síkidomok, testek ábrázolása
Térelemek (pont, egyenes, sík) és ezek kölcsönös helyzete
Egyenes valódi hossza
Egyszerű síkalapú testek és ezek származtatása
Forgástestek és származtatásuk
Vetítési módok, vetületek, képsíkrendszer
Térelemek ábrázolása (pont és egyenes, különleges helyzetű egyenesek, általános
helyzetű síkok)
Axonometrikus ábrázolás szabályai
Perspektív képek szerkesztési szabályai
Rekonstrukció
Sík és egyenes, valamint általános helyzetű egyenes és test döféspontja
Két sík metszésvonala
Testek általános helyzetű síkkal való metszése
Metszett idom valódi nagysága
Áthatások
Árnyékszerkesztés (önárnyék, vetett árnyék)
Színelmélet
Színelméleti alapfogalmak
Színkontrasztok
Színpreferencia
4.0/6252-11 Munka- és környezetvédelem
A munkavédelem célja és fogalma, feladata
Az állam munkavédelmi feladatai
Biztonságos munkavégzés szabályai
A munkavállaló és a munkáltató jogai, kötelezettségei
Elsősegélynyújtás
Teendők baleset esetén, munkavédelmi jegyzőkönyv
Foglalkozási egészségügy területei
Foglalkozási ártalmak
Anyagmozgatás (kézi)
Anyagmozgatás (gépi)
Raktározás
Biztonsági szín és alakjelek, KRESZ táblák, jelképek
Bontási munkák biztonságtechnikája
Villamosság biztonságtechnikája
Munkagépek, közlekedési utak
Alépítményi munkák biztonságtechnikája
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64 óra

Felépítményi munkák biztonságtechnikája
Befejező és szakipari munkák biztonságtechnikája
Magasban végzett munkák
Egyéni védőfelszerelések
Állványépítés biztonságtechnikája
Létrák biztonságos használata
Tűzvédelem (a szakma sajátosságait figyelembe véve)
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzoltás módjai, tűzoltó-készülékek
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
Tűzvédelmi oktatás
Környezetvédelem - a szakma sajátosságait figyelembe véve
Feladata, célja, területei
Környezeti elemek (talaj, levegő, víz)
Hulladékok keletkezése, fajtái, kezelése, tárolása, elszállítása
Veszélyes hulladékok
- Gyakorlat
1.0/6252-11 Építőanyagok és vizsgálataik

36 óra

Építési laboratóriumi gyakorlat, mintavétel:
Építőanyagok minőség-ellenőrzése, mintavételi kötelezettségek
Laboratóriumi jegyzőkönyvek és anyagminőség-bizonylatok értelmezése
Laboratóriumi mérések, helyszíni mérések, anyagvizsgálatok
Megfelelőségi tanúsítvány értelmezése
Eredmények feldolgozása
Az építési anyagok általános tulajdonságainak vizsgálatai:
Sűrűség, testsűrűség, halomsűrűség mérése
Tömörség és hézagosság
Hidrotechnikai tulajdonságok vizsgálata.
Keménységvizsgálat
Adalékanyag vizsgálatai
Kötőanyagok vizsgálatai
Friss beton és friss habarcs vizsgálata
Megszilárdult beton roncsolás mentes, és roncsolásos vizsgálata
Megszilárdult habarcs vizsgálata
Szilárdsági vizsgálatok értékelése
2.0/6252-11 Műszaki ábrázolás és szabadkézi rajz

72 óra

Műszaki rajzi ismeretek alkalmazása
Műszaki rajzok formai követelményeinek alkalmazása
Kis és nagybetűk rajzolása
Vonalgyakorlatok, méretezési gyakorlatok
Síkmértani szerkesztések
Szög, szögpárok szerkesztése
Pont és egyenes, valamint párhuzamos egyenesek távolságának szerkesztése
Síkidomok szerkesztése
Térmértani szerkesztések
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Térgeometriai elemek ábrázolása
Térelemek kölcsönös helyzetének ábrázolása
Egyenes valódi hosszának szerkesztése
Testek axonometrikus rajzainak szerkesztése
Vetítési módok alkalmazása
Testek ábrázolása nézetben és metszetben
Testábrázolás modell alapján
Síkmetszések készítése
Sík és egyenes, valamint általános helyzetű egyenes és test döféspontjának
szerkesztése
Metszett idom valódi nagyságának meghatározása
Áthatások szerkesztése
Vetületi ábrákról testek rekonstrukciója, hiányos vetületi ábrák pótlása
Perspektív képek szerkesztése
Árnyékszerkesztés (önárnyék, vetett árnyék)
Szabadkézi rajzi gyakorlat
Elhelyezés, vázolás, kompozíció készítése
Perspektív kép rajzolása (síkidomok, testek)
Árnyék rajzolása (önárnyék, vetett árnyék)
3.0/6252-11 Műszaki informatika (CAD)

96 óra

A kiválasztott CAD program ismertetése, felépítése, az alkalmazott
koordinátarendszerek
A felhasználói felület, menüsor, eszköztár, beállítások, origók, szerkesztőhálók,
intelligens kurzor
Fóliák, vonalak, körök, ívek, szerkesztő műveletek, új vonal tervezése
Feliratok, méretezés, sugármérés, szögmérés, címke- és kitöltés eszköz
3D-s ábrázolás, 3D-s navigációs tábla, perspektíva, párhuzamos vetítések, tárgyak,
anyagok, fotórealisztikus kép
Szerkesztő műveletek 2D-ben, 3D-ben
Nyomtatás, plottolás
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.

2.

A modul azonosítója és megnevezése
6253-11 Építőipari általános ismeretek

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

264 óra
140 óra
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2.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Kiszámolja, szerkesztéssel ellenőrzi síkbeli erőrendszer eredőjét
Meghatározza statikailag határozott tartók támaszerőit,
igénybevételeit
Kiszámolja a tartók keresztmetszeti jellemzőit
Helyzeti állékonysági vizsgálatokat végez
Használja a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit
A mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozza a mérési
eredményeket
Használja és értelmezi a térképeket rendeltetésük és
méretarányuk szerint
Építményeket és épületeket tűz ki vízszintes és magassági
értelemben

4.0/6253-11 Munkaügyi és
vállalkozási ismeretek

3.0/6253-11 Építőipari
beruházási folyamat

Feladatprofil

2.0/6253-11 Geodézia

1.0/6253-11 Statika

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

Kapcsolatot tart a beruházási folyamat résztvevőivel
Közreműködik a beruházási folyamat előkészítésében
Közreműködik a hatósági engedélyek beszerzésében,
alkalmazásában
Közreműködik
az
árajánlatok,
pályázati
anyagok
kidolgozásában, bekérésében, értékelésében
Közreműködik az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban
Információkat közvetít, utasításokat hajt és hajtat végre
Közreműködik a kivitelezési folyamat ellenőrzésében
Részt vesz az elvégzett munka átadás-átvételi eljárásában
Alkalmazza a munkaviszony létesítésének, megszűnésének,
megszüntetésének szabályait
Szerződést, számlát készít és ellenőriz
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
B
C
C
B
B
B
B
C
C
B

Statikai alapfogalmak
Síkbeli erőrendszer eredője
Síkbeli erőrendszer egyensúlya
Tartók
Tartók támaszerői
Igénybevételek, belső erők
Síkidomok keresztmetszeti jellemzői
Tartók helyzeti állékonysága
Geodéziai alapfogalmak
Méréseknél használt egyszerű eszközök
Vízszintes-és magassági geodéziai mérés

C

Vízszintes- és magassági mérés eszközei, műszerei

B
C
B
C
B
B

Mérési eredmények
Vízszintes szög kitűzése
Magasság meghatározása, kitűzése
Térképek felosztása rendeltetésük szerint
Épület, építmény kitűzése
Zsinórállvány
Külső kapcsolatok dokumentálása, levelezés,
számlák, engedélyek, szállítólevél, megfelelőségi
nyilatkozat
Napi feladatok
Építési folyamat dokumentumai
Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal,
beosztottakkal szemben
Szervezeti felépítés
Hatósági engedélyezési eljárások
Rendkívüli események
Hulladékkezelés
Munkavállalás alapfeltételei

C
B
B
B
C
C
B
C
C
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4.0/6253-11 Munkaügyi és
vállalkozási ismeretek

3.0/6253-11 Építőipari
beruházási folyamat

Szakmai ismeretek

2.0/6253-11 Geodézia

Típus

1.0/6253-11 Statika

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Számolási készség
Mennyiségérzék
Statikai érzék
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Szakmai nyelvi kommunikáció
Tervrajz olvasása, értelmezése
Kitűzési eszközök, műszerek használata
Információforrások kezelése
Irodatechnikai eszközök használata

X
X
X

X
X

X
X

4.0/6253-11 Munkaügyi és
vállalkozási ismeretek

3.0/6253-11 Építőipari
beruházási folyamat

5
4
4
2
2
2
4
5
4
3
5

Szakmai készségek

2.0/6253-11 Geodézia

Szint

1.0/6253-11 Statika

Tananyagegységek

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
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4.0/6253-11 Munkaügyi és
vállalkozási ismeretek

Precizitás
Térlátás
Szervezőkészség

3.0/6253-11 Építőipari
beruházási folyamat

1.0/6253-11 Statika

Személyes kompetenciák

2.0/6253-11 Geodézia

Tananyagegységek

X
X
X

X

X

X

4.0/6253-11 Munkaügyi és
vállalkozási ismeretek

Irányítási készség
Konszenzuskészség

3.0/6253-11 Építőipari
beruházási folyamat

Társas kompetenciák

2.0/6253-11 Geodézia

1.0/6253-11 Statika

Tananyagegységek

X
X

X
X

X

Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
2.5

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Műveletek gyakorlása
Számításos feladatok gyakorlása
Információk önálló rendszerezése, lényegkiemeléssel
Helyszíni mérési tapasztalatok, adatok feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Tesztfeladat megoldása
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat
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X
X

4.0/6253-11 Munkaügyi és
vállalkozási ismeretek

3.0/6253-11 Építőipari
beruházási folyamat

Módszerkompetenciák

2.0/6253-11 Geodézia

1.0/6253-11 Statika

Tananyagegységek

X
X
X

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/6253-11 Statika

108 óra

Statikai alapfogalmak (erő, nyomaték, statika alaptételei)
Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása (szerkesztéssel, számítással)
Síkbeli erőrendszer egyensúlyozása (egy, kettő, három erővel)
Tartók fogalma, osztályozása (alak, anyag, statikai rendszer, keresztmetszet szerint)
Statikailag határozott tartók támaszerőinek meghatározása:
kéttámaszú tartó
befogott tartó
kéttámaszú konzolos tartó
Gerber tartó
Igénybevételek (belső erők) fogalma
Statikailag határozott tartók igénybevételeinek meghatározása számítással, normálerő,
nyíróerő és nyomatéki ábrák rajzolása:
kéttámaszú tartó
befogott tartó
kéttámaszú konzolos tartó
Gerber tartó
Összefüggések a terhek és az igénybevételek között.
Síkidomok keresztmetszeti jellemzőinek meghatározása:
súlypont
statikai nyomaték
inercianyomaték
inerciasugár
keresztmetszeti tényező
Tartók helyzeti állékonysága, ellenőrző számítások.
felúszás
kiborulás
elcsúszás
2.0/6253-11 Geodézia

88 óra

Geodéziai alapfogalmak:
Geodézia felosztása, függővonal, alapfelület.
Relatív és abszolút helymeghatározás
Geodéziai koordináta rendszerek
Országos mérési alappont hálózatok
Vízszintes mérések:
Egyszerű hosszmérő eszközök és azok használata
A teodolit felépítése, fajtái, leolvasó berendezések, pontra állás, vízszintes
szögmérés, iránymérés.
Mérési jegyzőkönyvek készítése
Digitális teodolit, mérőállomás és azok használata
Vízszintes alappontok, alappont hálózatok meghatározása, sűrítése
Vízszintes felmérési eljárások, manuálék készítése, területszámítás
Magasságmérés:
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A magasság geodéziai fogalma, mérésének módjai.
A szintezés elve, eszközei, műszerei, fajtái.
Vonalszintezés szabálya
Trigonometriai magasságmérés, építmény magasságának meghatározása.
Vegyes terület-felmérési eljárások
Hossz-szelvény és keresztszelvény szintezés
Területszintezés, szintvonalas helyszínrajz szerkesztése
Térképek és kitűzés térképek valamint helyszínrajz alapján:
Vetületi rendszerek
A térképek felosztása rendeltetésük, méretarányuk szerint.
Jelkulcsi alapismeretek
Egységes Országos térképrendszer, földmérési alaptérképek
Kitűzési ismeretek
A kitűzés alapelve, sorrendje, eszközei.
Kitűzési jegyzőkönyv
3.0/6253-11 Építőipari beruházási folyamat

36 óra

A beruházási folyamat, a folyamat résztvevői és kapcsolatuk:
Az építési tevékenység, a szervezés jelentősége
Az építési munkák csoportosítása
Beruházás, tárgyi eszköz, amortizáció fogalma
A beruházási folyamat résztvevői, jogi kapcsolatuk
A beruházási folyamat lehetséges szereplői
Szerződések
Szakhatóságok
A beruházási folyamat szakaszai
A beruházások előkészítése:
Beruházási programok
Műszaki tervezés (tervezői jogosultság)
Engedélyeztetés, engedélyek, hatósági eljárások
Versenyeztetés
A kivitelezési folyamat előkészítése:
Tervdokumentációk felülvizsgálata
Szervezési tervek (Ajánlat versenytárgyalásra, a kivitelezés előkészítése)
A kivitelezés lebonyolítása:
A kivitelező szervezet felépítése
Munkaterület átadás-átvétel, felvonulás
A kivitelezéshez szükséges közművek
A helyszínre érkező építési anyagok, szerkezetek fogadása, dokumentálása,
deponálása
Erőforrás biztosítása
Munkaerő (saját, nem saját)
Anyag
Gép
Pénz
Építéshelyi adminisztráció:
Építési napló
Felmérési napló
Teljesítmény elszámolás
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Anyagátvétel dokumentálása, igazolása
Gépüzemnapló, fuvarteljesítmény
Alvállalkozók jelenléte az építési folyamatban, az építési területen
A kivitelezés folyamatának ellenőrzése, felmérés, munkák leigazolása,
minősítése
Próbaüzem
Elvégzett munka átadása, műszaki átadás-átvétel, levonulás
Használatbavételi eljárás, üzembe helyezés
Kapcsolattartás:
A technikus munkairányítási szerepe
A technikus középvezetői felelőssége
A technikus adminisztrációs feladatai
Vezetői típusok
Emberi tulajdonságok, jellemzők
Vezetői döntések
Munkahelyi kapcsolattartás és annak formái
Kapcsolattartás írásban, a hivatalos levél
4.0/6253-11 Munkaügyi és vállalkozási ismeretek

32 óra

Munkaviszony létesítése, megszűnése
A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Kollektív szerződés, munkaköri leírás
Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság
Munkaügyi vita
Egyéni vállalkozás létrehozása, megszűnése, megszüntetése
Gazdasági társaságok alapítása, fajtái, megszűnése, megszüntetése
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla)
Számlázás
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, költségek, nyereség, veszteség)
A munkaadót és munkavállalót terhelő adók, járulékok
Vállalkozási szerződés (vállalási díj, határidő, garancia)
– Gyakorlat
2.0/6253-11 Geodézia

104 óra

Egyszerű mérő és kitűző eszközök és használatuk
Egyenesek kitűzése, derékszög kitűzése, műveletek szögprizmákkal
Vízszintes mérés, szögkitűzés teodolittal
Mérési jegyzőkönyvek készítése
Magasságmérő eszközök használata, a mérések gyakorlati megvalósítása:
Trigonometriai magasságmérés, építmény magasságának meghatározása
Építés közbeni kitűzések, ellenőrző mérések
Jegyzőkönyvek vezetése, a mérés értékelése
Épületek, építmények helyének kitűzése
Felmérési és kitűzési feladatok végrehajtása derékszögű és poláris méréssel
Felmérési adatok grafikus ábrázolása, manuálék készítése
Zsinórállvány készítése
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3.0/6253-11 Építőipari beruházási folyamat

36 óra

A beruházási folyamat, a folyamat résztvevői és kapcsolatuk:
Tervek alapján engedélykérelmek kitöltése
A helyszínre érkező építési anyagok, szerkezetek fogadása, dokumentálása
Építéshelyi adminisztráció készítése
Kapcsolattartás (hivatalos levél készítése szövegszerkesztő program segítségével):
Hivatalos levél, körlevél
Megrendelés
Meghívó
Jegyzőkönyv
Emlékeztető
Feljegyzés
Megbízási szerződés
Külső céggel való levelezés adott feltételek alapján
Cégen belüli írásos kapcsolattartás adott feltételek alapján
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6256-11 Mélyépítési alapismeretek

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

296 óra
104 óra

3.3 A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:
3.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Részt vesz a közvetett, illetve közvetlen talajfeltárási munkák
irányításában
Megrendeli és elvégezteti az előírt laboratóriumi vizsgálatokat
Mintát vesz, megrendeli, illetve elvégzi a talajminták előírt
helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálatát
Irányítja a földmunkák-, alapozások építésével kapcsolatos
kivitelezési munkákat
Alkalmazza a tartó-, vasbetonszerkezetek méretezése,
ellenőrzése és kivitelezése során a vonatkozó szabványok
előírásait
Meghatározza az egyszerű igénybevételekből származó
feszültségeket, a szükséges méreteket
Irányítással egyszerű statikai terveket készít, szerkeszt, rajzol
Használja a szerkezetek ellenőrzéséhez a méretezési
táblázatokat, segédleteket
Értelmezi, ismerteti a statikai terveket, műszaki leírásokat
Ellenőrzi, ellenőrizteti a vasszereléseket
Irányítja, felügyeli a betonozási munkát
Irányítja az előregyártott vasbeton szerkezetek beépítését
Érvényesíti és ellenőrzi a kivitelezés során a tervezési,
technológiai, minőségi követelményeket
Ellenőrzi az elkészült szerkezetek meglétét, minőségi
követelményeinek való megfelelést, rögzíti a hiányosságokat
Irányítja, a létesítmények bontási munkálatait
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3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

Feladatprofil

2.0/6256-11 Szilárdságtan

1.0/6256-11 Talajmechanika,
földművek és alapozási
szerkezetek

Tananyagegységek

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Szakmai ismeretek

D
D
D
B
C

Természetes és épített környezet kapcsolata
Építésföldtani ismeretek
Talajok képződése
Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
Talajok fizikai tulajdonságai
Talajok szerkezete, osztályozása, alakváltozása,
szilárdsági tulajdonságai és teherbíró-képessége
Vízmozgás a talajokban
Kézi- és gépi laboratóriumi mérési eredmények
feldolgozása és ábrázolása
Talajmechanikai szakvélemény
Földmunkák, tereprendezések és dúcolások
Földműveket érő hatások
Földműtervek értelmezése

C
B
B
D
B
C
C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

B

Munkagödrök kialakításának, megtámasztásának és
víztelenítésének az eljárásai

C
C
D
B

Támfalak szerkezeti kialakítása
Rézsűk állékonysága és kialakítása
Gátak és körtöltések
Sík- és mélyalapozások

X
X
X
X
X

B

Alapozási terv és részleteinek szerkesztése, rajzolása

X

C
C
C

Méretezés szabványai, teherhordó szerkezetekkel
szemben támasztott követelmények
Terhek, hatások, súlyelemzés
Statikai modell
Statikai tervek

X

B

Egyszerű igénybevételekből származó feszültségek

X

C

Homogén anyagú tartók anyagai, szilárdsági jellemzői

X

C

C
C
C

Központosan nyomott, húzott szerkezetek méretezése
és ellenőrzése
Hajlító- és nyíró-igénybevétel, hajlított tartók
méretezése és ellenőrzése
Igénybevételekből származó alakváltozások
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3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

Típus

2.0/6256-11 Szilárdságtan

1.0/6256-11 Talajmechanika,
földművek és alapozási
szerkezetek

Tananyagegységek

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Szakmai ismeretek

D

A vasbetonszerkezetek szerkesztésére és méretezésére
vonatkozó előírások

B

Vasbetonszerkezetek jelentősége, anyagai, elemei

B

Vasbetonszerkezetek erőjátéka
Egyszerű
vasbetonszerkezetek
ellenőrzése

C
C

méretezése

3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

Típus

2.0/6256-11 Szilárdságtan

1.0/6256-11
Talajmechanika, földművek
és alapozási szerkezetek

Tananyagegységek

X
X
X

és
X

Igénybevételek hatására kialakuló alakváltozásokkal
és repedéssel kapcsolatos követelmények

X

B

Vasbetonszerkezetek kiviteli tervei, zsaluzási és
vasszerelési tervek szerkesztése és értelmezése
Monolit és előre gyártott vasbeton szerkezetek
készítése
Vasbeton és feszített beton létesítmények

X
X

D

Földalatti vasbeton műtárgyak szerkezeti kialakítása

X

C
B

X

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Talajmechanikai laboratóriumi eszközök használata
Mennyiségérzék
Statikai szilárdságtani érzék
Összefüggések felismerése
Építési tervek, rajzok olvasása, értelmezése
Statikus tervrajz szerkesztése, értelmezése
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3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

2
2
2
2
4
4
3
4
5

Szakmai készségek

2.0/6256-11 Szilárdságtan

Szint

1.0/6256-11 Talajmechanika,
földművek és alapozási
szerkezetek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Módszerkompetenciák

Interperszonális rugalmasság

Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibafelismerés és elhárítás

24
X

X
X
X

3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

X

2.0/6256-11 Szilárdságtan

Precizitás

3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

Társas kompetenciák
1.0/6256-11 Talajmechanika,
földművek és alapozási
szerkezetek

3.0/6256-11
Vasbetonszerkezetek

2.0/6256-11 Szilárdságtan

1.0/6256-11 Talajmechanika,
földművek és alapozási
szerkezetek

Személyes kompetenciák

2.0/6256-11 Szilárdságtan

1.0/6256-11 Talajmechanika,
földművek és alapozási
szerkezetek

Tananyagegységek

X

Tananyagegységek

X

Tananyagegységek

X

X

X

X

3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Talajmechanika laboratóriumi mérési műveletek gyakorlása
Helyszíni mérési adatok feldolgozása
Mérés, az eredmény értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Számításos feladatok gyakorlása
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása, jegyzeteléssel
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Információk önálló rendszerezése, lényegkiemeléssel
Tesztfeladat megoldása

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/6256-11 Talajmechanika, földművek és alapozási szerkezetek

136 óra

Természetes és épített környezet kapcsolata
Építésföldtani ismeretek
Talajok képződése
Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
Talajok fizikai tulajdonságai
Talajok szerkezete, osztályozása, alakváltozása, szilárdsági tulajdonságai és teherbíróképessége
Vízmozgás a talajokban
Földmunkák, tereprendezések és dúcolások
Földműveket érő hatások
Földművek tervezése és építés
Munkagödrök kialakítása, megtámasztása és víztelenítési eljárásai
Támfalak szerkezeti kialakítása
Rézsűk állékonysága és kialakítása
Gátak és körtöltések
Sík- és mélyalapozások kialakítását befolyásoló tényezők
2.0/6256-11 Szilárdságtan

64 óra

Egyszerű igénybevételekből származó feszültségek meghatározása
Homogén anyagú tartók anyagai, szilárdsági jellemzői (fa, acél, tégla, beton, kő)
Méretezési táblázatok és segédletek használata
Központosan húzott szerkezetek méretezése
Központosan nyomott szerkezetek méretezése (kihajlás fogalma, karcsúsági tényező)
Hajlító- és nyíró-igénybevétel
Hajlított tartók méretezése
Hajlításból származó alakváltozások
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3.0/6256-11 Vasbetonszerkezetek

96 óra

Vasbetonszerkezetek jelentősége, anyagai, elemei (lemez, gerenda, pillér, fal, lépcső,
héj)
Méretezés szabványai
Vasbetonszerkezetek anyagai, szilárdsági jellemzői (beton, betonacél)
Méretezési táblázatok és segédletek használata
Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése és ellenőrzése (kihajlás fogalma,
karcsúsági tényező)
Hajlított vasbeton szerkezetek méretezésének elve
Hajlított négyszög-keresztmetszetű gerenda és lemez méretezése (ellenőrzés)
Tangenciális igénybevételek
Vasbetonszerkezetek kiviteli tervei, szerkesztési szabályok, zsaluzási és vasszerelési
tervek
Alakváltozási és repedéssel kapcsolatos követelmények
Monolit vasbeton szerkezetek készítése (zsaluzás, állványozás, vasszerelés, betonozás,
utókezelés)
Előregyártott vasbeton szerkezetek készítése, szállítása, tárolása, beemelése
– Gyakorlat
1.0/6256-11 Talajmechanika, földművek és alapozási szerkezetek

104 óra

Talaj- és víz-mintavétel, talajfeltárás
Talajok fizikai tulajdonságainak meghatározása
Talajok szerkezete, osztályozása, alakváltozása, szilárdsági tulajdonságai és teherbíró
képességének meghatározása
Vízmozgás a hatásának vizsgálata a talajokban
Kézi- és gépi laboratóriumi mérési eredmények feldolgozása és ábrázolása
A talajmechanikai szakvélemény
Síkalapozási terv és részleteinek szerkesztése, rajzolása
A földművekkel szemben támasztott követelmények
Talajösszetétel, állékonyság vizsgálata munkagödörben
Teherbíróképesség mérés gyakorlati végrehajtása
Tömörségmérés gyakorlati végrehajtása
Földművek alapvető laborvizsgálatai (szemeloszlás, PI, Proctor tömörségi fok,
tömörség, tárcsás teherbírás, lehajlásmérés)
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6257-11 Mélyépítési létesítmények és kivitelezésük

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
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4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

4.3

628 óra
472 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

4.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Részt vesz mélyépítési tervek szerkesztésében
Részt vesz a hatósági engedélyezési eljárásban
Részt vesz a mélyépítési létesítmények kitűzési feladatainak
végrehajtásában
A földmunkákat irányítja
A munkaterület víztelenítését irányítja
Dúcolási és zsaluzási munkákat irányít
Beton és vasbeton szerkezetek készítését irányítja
Részt vesz a mélyalapozási munkák irányításában
Részt vesz a közműalagutak építésének irányításában
Közművezetékek fektetését irányítja
Részt vesz a földművek készítésének irányításában
Részt vesz az útépítési kivitelezési munkák irányításában
Részt vesz a költségvetés készítésében és felülvizsgálatában
Részt vesz az árkalkuláció, és az ajánlati ár meghatározásában
Előkészíti a szerződéskötéseket, az alvállalkozói szerződéseket
Részt vesz az alvállalkozói ajánlatok értékelésben
Részt vesz a pályázati, versenytárgyalási dokumentáció
összeállításában
Részt vesz a kivitelezés szervezési dokumentációjának
elkészítésében
Közreműködik
organizációs
tervek
készítésében,
alkalmazásában, aktualizálásában
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

Feladatprofil

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Tananyagegységek

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kialakítja és berendezi a szükséges telephelyeket, építési
segédüzemet irányít
Szervezi és kiadja az építési feladatokat és irányítja a
kivitelezési munkákat
Az elvégzett munkákról felmérési naplót vezet
Részt vesz az építési terület kialakításában
Részt vesz az építési területre történő felvonulás, levonulás
megszervezésében
Meghatározza az anyag-, gép-, energia-, munkaerőszükségletet, megrendelési, felhasználási ütemterveket készít
Közreműködik a szükséges erőforrások biztosításában,
koordinálásában
Átveszi és ellenőrzi az építési anyagokat, segédeszközöket,
gépeket
Megszervezi az építési helyszínre érkező anyagok tárolását
Ellenőrzi a mélyépítési műtárgyak, közműhálózatok és berendezések üzemképességét
Közreműködik a hiánypótlások, a javítási, szavatossági és
jótállási kötelezettségek teljesítéséről
Gondoskodik az építési terület folyamatos takarításáról, a
balesetmentes munkavégzésről

3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

Feladatprofil

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

C
C

Települési alsóbbrendűépítésének munkái
Beton- és aszfaltburkolatok

és

felvonulási

utak
X
X
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3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

Szakmai ismeretek

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

Típus

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Tananyagegységek

C
C
C
B

Vízellátási csatornázási közművek, közműalagutak
építésének munkái
Talajvíz, talajnedvesség és talajpára elleni
szigetelések kialakítása
Építési munkahelyek segédüzemei
Építéshelyi tárolás előírásai
Mélyépítési munkák kiviteli tervei
Méretarányok, jelölések

C

Mélyépítési létesítmények speciális kitűzési feladatai

C

B

Műleírások tartalmi követelményei
Engedélyezési tervek, dokumentumok és az eljárások
szabályai
A környezeti hatásvizsgálat tartalma, szabályai
A mélyépítési szerkezetek méret, mennyiség
meghatározásának szabályai
Költségvetési ismeretek
Ütemtervek kidolgozása és értelmezése
Organizácós tervek
Földmunkavégzés technológiája
Alapozások munkafolyamatai
A kivitelezés eszközigénye
Mélyépítésben használt építőipari gépek fajtái
Építőgépek és szállítóeszközök kiválasztásának
szempontjai
Kivitelezési feladatok koordinációja

B

Építési és felmérési napló vezetésének szabályai

C

Szerződéskötési előírások
Szerkezeti elemek és
tanúsításának formái

C
C

C
E
B
C
C
C
B
B
B
B
B

D

anyagok

X
X
X

X
X
X
X
X

C
C
C

Állagvizsgálat, folyamatos ellenőrzés
Tervszerű megelőző karbantartás
Mélyépítési felújítási munkák
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

A mélyépítési munkanemek minőségi követelményei

X
X

X
X

megfelelőség

D

3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

Szakmai ismeretek

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

Típus

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Tananyagegységek

X
X
X
X

Személyes kompetenciák

Döntésképesség
Precizitás
Szervezőkészség
X
X

Társas kompetenciák

Konszenzuskészség
Irányítási készség
Kapcsolattartás

X
X

30
3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Mélyépítési rajzok készítése, olvasása és
értelmezése
Folyamatábrák készítése, olvasása és értelmezése
X

3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

2
2

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

Szakmai készségek
3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Szint

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

5

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és
kivitelezésük

4

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Tananyagegységek

X
X

X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X

Tananyagegységek

X

X

Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
4.5

X
X
X

X
X

3.0/6257-11 A mélyépítés
kivitelezés előkészítése és
szervezése

2.0/6257-11 Mélyépítési
munkák gépesítése

Módszerkompetenciák

1.0/6257-11 Mélyépítési
létesítmények és kivitelezésük

Tananyagegységek

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Számításos feladatok gyakorlása
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása, jegyzeteléssel
Egyéni/kiscsoportos szakmai gyakorlati munkavégzés irányítással
Információk önálló rendszerezése, lényegkiemeléssel
Tesztfeladat megoldása
Műszaki tervrészletek szerkesztése és a rajzolvasás gyakorlása
Internetes adatkezelés
Költségvetést készítő programok használatának megismerése és kezelése

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6257-11 Mélyépítési létesítmények építés-kivitelezési ismeretei

468 óra

Földművek építése
Földművekkel kapcsolatos fogalmak (földmű, földmunka, töltés, bevágás, hossz- és
kereszt-szelvények, rézsű, padka, stb.) meghatározása
A földművek anyagainak megismerése.
Rézsük állékonysága, jellemző rézsűkialakítások
Rézsűhajlás kialakításának kritériumai
Munkagödör függőleges fallal való határolásának kritériumai
Munkavédelmi szempontok
Támfalak
Támfalak típusai
A súly és szögtámfalak jellemzői
Támfalakra ható terhek
Támfalak építése
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Vonalas létesítmények földmunkái
Töltések alapozása, az alapozás szerepe és módszerei.
Földfejtés bevágásban és anyagnyerőhelyen.
Töltésépítés (út, vasút), földszállítás és beépítés
Földmunkatükör kialakítása, tömörségi és felületi követelményei
Nagyfelületű terepmunkák kialakítási és víztelenítési feladatai (parkolók,
sporttelepek, repülőterek, stb.)
Vonalas létesítmény földmunkái kitűzési feladatai
Útpálya tengely kitűzése sokszögvonalról.
Töltésrézsű vonalának, bevágás körömvonalának kitűzése úttengelyről
Koronaél kitűzése és magasságának megadása.
Rézsűhajlás kijelölése munkavégzés céljára.
Földtömegszámítás
Szabályos és szabálytalan területek számítása
Földművek keresztmetszetének meghatározása vízszintes és ferde térszin esetén
Szabályos és szabálytalan testek köbtartalom számítása két geodéziai felmérés
különbségeként
Gátak és körtöltések
Alapozások
Síkalapozás
Síkalapok fajtái (sávalapok, talpalap, lemezalap)
Az alapválasztás szabályai az altalaj függvényében
Síkalapok méretezésének (teherbírás, állékonyság, elmozdulás) alapelvei
Különleges síkalapozási feladatok
Válaszfalak alapozása
Padozatok alapozása
Emeletráépítés alapozási kérdései
Foghíj- és melléépítés alapozási kérdései
Magas súlypontú építmények alapozása
Paneles épületek alapozása
Síkalapok építése
Geodéziai kitűzés – zsinórállás készítése
Földmunka
Zsaluzás, dúcolás
Víztelenítés
Betonacél szerelés
Betonozás
Zsaluzatok, dúcolások elbontása
Földvisszatöltés
Munkaterek határolásának formái, gépei, anyagai és kiviteli technológiája
rézsűs kialakítás
dúcolásos munkatér határolás
szádfalas határolás esetén
Különleges munkatér határolások
kihorgonyzások fajtái és előnyei
résfalas munkatér határolások alkalmazásának területei, gépei, anyagai és
technológiája
Munkaterület víztelenítése
nyíltvíztartással
talajvízszint süllyesztéssel
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gravitációs módszerrel
kútszerkezettel
különleges munkatér víztelenítésekkel
víz alatti betonozással
talajszilárdítással
talajfagyasztással
Mélyalapozás
Alapozási mód kiválasztásának elvei
Cölöpalapozás
Cölöpök fajtái – álló, lebegő, talajtömörítő
Cölöpkiosztás, cölöprács
Cölöp teherbírásának meghatározása
Cölöpök kivitelezése
Előregyártott cölöp
Facölöp
Vasbeton cölöp
Acélcölöp
Kombinált cölöp
Cölöpverés
Sajtóval történő benyomás
Vibrálásos cölöpbehajtás
Helyben készült cölöpök – vert és fúrt cölöpök
Különleges cölöpök
Hazai cölöpözési módok
FRANKI cölöpözés ( vert, visszanyert köpenycsöves cölöpkészítés)
Előregyártott vert vasbeton cölöpözés ( tömör négyszög keresztmetszettel)
BENOTO cölöpözés ( fúrt, visszanyert köpenycsöves cölöpkészítés)
SOIL-MEC cölöpözés ( fúrt, köpenycső nélküli, zagykitámasztás védelme alatt
végzett cölöpkészítés)
Nagyátmérőjű fúrt cölöpözés ( köpenycső nélküli, zagykitámasztás védelme alatt,
vagy köpenycső védelme mellett végrehajtott cölöpözés)
VUIS cölöpözés (vibrált, visszanyert köpenycsöves cölöpözés)
Rövid fúrt cölöpözés (fúrt, köpenycső nélküli cölöpözés)
Kútalapozás
Kutak szerkezete, anyaga
Kutak építésének menete
Hagyományostól eltérő kútalapozások
Szekrényalapozás
Nyitott szekrényalapozás
Alulról zárt szekrény
Szekrény süllyesztése
Légnyomásos szekrényalapozás
Búvárharang
Résfalas alapozás
Résfal fogalma
Réselő berendezések fajtái
Résiszap
Réselés munkafázisai
Különleges alapozási kérdések
Talajszilárdítás
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Alapok megerősítése, kiváltása, átépítése
Alapsík mélyebbre helyezése
Alapmegerősítés talajszilárdítással
Alapmegerősítés aláfalazással
Alapozások kedvezőtlen talajviszonyok esetén
Alapozás löszterületen
Alapozás szerves talajon
Feltöltésen történő alapozás
Alapozás térfogatváltozó talajon
Alábányászott területen történő alapozás
Alapozási hibák és kiküszöbölésük
Épületkár vizsgálatok
Alapozási hibák talaj felderítési hibákból
Tervezési hibák
Kivitelezési hibák
Egyéb hatásokból származó hibák
Talajok dinamikai jellemzői – gépalapozások
Rezgéstani alapfogalmak
Aktív és passzív rezgésmentesítés
Gépalapozások
Útépítés
Alapfogalmak
Közlekedési ágak és kapcsolataik
Az úthálózat osztályozása
Települések közötti úthálózat
Települési úthálózat
Az útépítés talajmechanikája
A földművekkel szemben támasztott követelmények
Talajösszetétel, állékonyság
Teherbíróképesség
Tömörség
Földművek alapvető laborvizsgálatai (szemeloszlás, PI, Proctor tömörségi fok,
tömörség, tárcsás teherbírás, lehajlásmérés)
Talajstabilizációs eljárások fajtái
Az utak geometriája
A vízszintes és függőleges vonalvezetés
A keresztszelvény jellemzői
Az utak alkotórészei
Az alépítmény
A pályaszerkezet felépítése és rétegei feladata
Útpályák műtárgyai
Úttartozékok, cseppszigetek és szerepük a forgalom lebonyolításában, és a
forgalombiztonságban
A városi utak és szokásos útburkolataik
Burkolatalapok fajtái és építésük (mechanikai stabilizáció és a telepen kevert
cementes stabilizáció)
alkalmazásuk területei
gépei és anyagai
technológiájuk
Aszfalt burkolati rétegek fajtái és építésük (aszfaltbetonok és az öntött aszfalt)
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alkalmazásuk területei
gépei és anyagai
technológiájuk
Előregyártott és monolit szegélyek építése
alkalmazásuk területei
gépei és anyagai
technológiájuk
Utak műtárgyai és az úttartozékok
A műtárgyak felosztása (híd, aluljáró, felüljáró, áteresz)
Az átereszek építése (a monolit és az előregyártott vasbeton cső)
alkalmazásuk területei
gépei és anyagai
technológiájuk
Úttartozékok
Közműépítés
A közműépítés és közművesítés alapfogalmai
Közművesítés alapfogalmai, a közművek csoportosítása
Közművek elhelyezkedése
A közművek leggyakoribb építőanyagai (csövek)
Közműépítés földmunkái
Közműárokba fektetett közművek fektetési technológiája
Földmunkák, munkaárok kiemelés
Ágyazatkészítés
Csőfektetés,
Szerelvények, kötőelemek, bekötések
Kisműtárgyak
Visszatöltés
Gravitációs közművek
Csatornázás
A csatornázás jelentősége, rendszere
A csatornahálózatok által szállított anyagok
A csatornahálózat vonalvezetése, alkalmazott keresztszelvények típusai
Csatornák hidraulikai méretezése
Csatornák minősítése, átadás-átvétele
Csatornák üzemeltetése
Szennyvíztisztítás
A szennyvíztisztítás feladata, alapfogalmai
Szennyvizek fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai vizsgálatai
Mechanikai szennyvíztisztítás technológiája és berendezései
Biológiai szennyvíztisztítás technológiája és berendezése
Szennyvíziszap kezelése
Szennyvíztisztító telepek
Átemelő telepek
Szerepük a csatornázásban, elvi elrendezésük
Gépészeti berendezései
Átemelő-telep üzemeltetése
Nyomás alatti közművek
Vízellátás
A vízellátás feladata és rendszere
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A vízbeszerzés műtárgyai (kutak, karsztvizek, felszíni vízkivételi művek)
Csőhálózatok kialakítása, anyagai, csőidomok, szerelvények
Víztárolás, víztárolók fajtái
Vízművek üzemeltetése, fenntartása
Kábeles közművek
Villamosenergia-ellátás
Az ellátás általános rendszere, a hálózatok hierarchiája
A kábelhálózatok szintjei és építésük jellemzői
A hálózatok fenntartása
Közvilágítás
A közvilágítás rendszere
A hálózatok építése
A hálózatok fenntartása
A közművesítés sajátosságai
Kitakarás nélküli közműépítési módok
Közműalagutak szerepe, előnyei
Közművezetékek védelme környezeti hatások és a korrózió ellen
A közműépítés dokumentációi, a közművek nyilvántartása
2.0/6257-11 Mélyépítési munkák gépesítése
A gép, építőgép fogalma és az építőgépek felosztása
Földmunka gépek:
Kotrógépek
Talajszállító földmunkagépek
Talajlazító- és talajtömörítő gépek
Anyagelőkésztés és betonbedolgozás gépei:
Kőbányák törő és osztályozó gépei
Betonbedolgozás gépei és eszközei
Betontechnológia gépei:
Cementtárolás eszközei és gépei
Betonkeverő gépek
Központi betonkeverő telep keverés- , adagolás- felépítése
A betonszállítás eszközei és gépei
Betonacél feldolgozás gépei:
Betonacél fogadás, tárolás
Betonacél egyengetés, szilárdítás
Betonacél feszítő gépek
Betonacél darabolás, hajlítás
Betonacél háló és vázkészítés gépei
Betonbedolgozó gépek és egyéb berendezések
Különleges zsaluzatok
Betontömörítő gépek
Beton vibrálása
Beton vákuumozása
A torkrét, a kolkrét és a prepakt betonozási eljárás berendezései és gépei
Az anyagmozgatás és a szállítás gépei
Belső anyagmozgató és szállítógépek, és berendezések
Külső anyagmozgatást végző járművek
Közúti járművek
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64 óra

Vasúti járművek
Vízi járművek
Emelőgépek és daruk
Kézi és gépi mozgatású kis emelőszerkezetek
Különleges daruk
Járműves daruk
Toronydaruk
Rakodógépek
Homlokrakodók
Mélyásók
Útépítés gépei
Útalapkészítés gépei
Útburkolat készítés gépei
Útfenntartás gépei
Közmű- és mélyépítés gépei
Alapozás gépei – síkalapozás, mélyalapozás, résfalas alapozás, csőfektetők
Hőtermelő, téliesítést szolgáló és energiaátalakító gépek és berendezések
Az építőipari gépek tervszerű megelőző karbantartása
Építőgépek kezelésének, biztonságtechnikai és ergonómiai követelményei
3.0/6257-11 Építés-kivitelezés előkészítése és szervezése
Az építési terület berendezése:
Az organizációs tervek fajtái
Felvonulási épületek, építmények
Felvonulási utak
Ideiglenes energia- és közműellátás
Az építéshez szükséges anyagok tárolása
Különleges anyagok tárolása
Közművek szerelvényeinek és berendezéseinek tárolása
Gépek, berendezések tárolása
Segédüzemek az építési területen
Az építési terület vagyonvédelme
Költségvetési ismeretek:
A költségvetés kiírás tartalma
Az egyoszlopos és a kétoszlopos költségvetés értelmezése
Az organizációs feltételek meghatározása
Az erőforrás fajlagos értékeinek meghatározása
Az egységárképzés menete
Összesítők, főösszesítő tartalma
Az organizációs időtervek:
Ütemterv szerepe, fajtái, az alkalmazott folyamatkapcsolási módok
Munkaidőnorma
Sávos ütemterv (munkamenet ütemterv) tartalma
Anyagszükségleti ütemterv
Munkaerő-szükségleti ütemterv
Gépütemterv
Pénzügyi ütemterv
Ciklogram
Hálóterv
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96 óra

- Gyakorlat
1.0/6257-11 Mélyépítési létesítmények építés-kivitelezési ismeretei

312 óra

Földművek építése
Rézsük állékonysága, jellemző rézsűkialakítások
Számolótábla használata függőleges földfal biztonságos magasságának
meghatározására.
Vonalas létesítmények földmunkái
Vonalas létesítmény földmunkái kitűzési feladatai
Útpálya tengely kitűzése sokszögvonalról.
Töltésrézsű vonalának, bevágás körömvonalának kitűzése úttengelyről
Koronaél kitűzése és magasságának megadása.
Rézsűhajlás kijelölése munkavégzés céljára.
Talajmechanikai szakvélemény
Szakvélemény részletes elemzése, ismertetése, értelmezése
Mélyépítési munkahelyi gyakorlat építéshelyeken
Zsaluzás és vasbetonszerelés
Alapozások
Munkaterek határolásának formái, gépei, anyagai és kiviteli technológiája
Munkaárok dúcolása
Munkaterület víztelenítése
nyíltvíztartással
talajvízszint süllyesztéssel
gravitációs módszerrel
Cölöpalapozások
Alapozások megerősítése, kárelhárítás
Útépítés
Helyszini cementes stabilizáció építési technológiája
Városi útépítés és felújítás
Aszfaltkeverőtelep
Utak műtárgyai és az úttartozékok
Az átereszek építése (a monolit és az előregyártott vasbeton cső)
Úttartozékok
Közműépítés
Közműépítés földmunkái
Közműárokba fektetett közművek fektetési technológiája
Földmunkák, munkaárok kiemelés
Ágyazatkészítés
Csőfektetés,
Szerelvények, kötőelemek, bekötések
Kisműtárgyak
Visszatöltés
Gravitációs közművek
Csatornázás
A csatornahálózat vonalvezetése, alkalmazott keresztszelvények típusai
Csatornák hidraulikai méretezése
Nyomás alatti közművek
Vízellátás
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A vízellátás feladata és rendszere
A vízbeszerzés műtárgyai (kutak, karsztvizek, felszíni vízkivételi művek)
Csőhálózatok kialakítása, anyagai, csőidomok, szerelvények
Víztárolás, víztárolók fajtái
Vízművek üzemeltetése, fenntartása
Kábeles közművek
Villamosenergia-ellátás
Közvilágítás
Tanműhelyi gyakorlat
Zsaluzás és vasbetonszerelés
A vízszintes és függőleges vonalvezetés tervezése térképen
A városi út keresztszelvényének tervezése, rajzolása
Földtömegszámítás
Földtömeg számítása hossz- és keresztszelvények alapján.
Szabálytalan testek köbtartalom számítása két geodéziai felmérés
különbségeként (anyagnyerőhely)
A városi főút, bevásálóközpont parkolójának pályaszerkezet tervezése rajzolása
3.0/6257-11 Építés-kivitelezés előkészítése és szervezése

160 óra

A mélyépítési munkák munkafázisai, a tevékenységek gépesítése:
Tervek, tervrészletek alapján technológiai sorrend összeállítása
Gépkiválasztás a különböző munkák gépesítéséhez
Anyagszükséglet számítása táblázatkezelő program segítségével:
Munkamennyiségek meghatározása idomterv segítségével
Méretkimutatás készítése
Anyagigény meghatározása normák alapján
Anyagszükséglet meghatározása kiszerelési egységben
Az építési terület berendezése:
Mélyépítési munkaterület berendezése
Költségvetési ismeretek: (költségvetés-készítést segítő programok használata)
A program indítása, a főablak tagolása
A költségvetés fejléce és záradéka
Műveletek a teljes költségvetéssel
A költségvetés tagolása
Tételek felvétele a költségvetésbe
A tétel adatainak változtatása
A költségvetés erőforrás-szükségletének meghatározása
Listázás
A költségvetés tételeinek árazása, árelemzése
Költségvetés importálása és exportálása
Részköltségvetés összesítők
Költségvetés készítése tervek, tervrészletek alapján
A költségvetés nyomtatása
Az organizációs időtervek:
Ütemtervek készítése tervdokumentáció, tervrészlet alapján
Mélyépítési tervek, tervrészletek alapján hálótervek készítése, időelemzése
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4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.
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