BURKOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.

A szakképesítés azonosító száma:

33 582 03 1000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Burkoló

3. Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítések
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

33 582 03 0100 31 01
Hidegburkoló
33 582 03 0100 31 02
Melegburkoló
33 582 03 0100 31 03
Parkettás

Nincsenek

3.2 Elágazások

Nincs

3.3 Ráépülés
4.

Hozzárendelt FEOR szám:

7634

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
3

Szakképesítés megnevezése
Burkoló

1

Óraszám
3000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Burkoló

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében
az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

4.

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

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
a harmadik félév végén

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Hidegburkoló

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

van

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e 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
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

1000
30 %
70 %

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Melegburkoló

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e 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:

3

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

800

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Parkettás

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e 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
2.

A képzés maximális időtartama:
4

Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

800

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30 %
70 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7634
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Burkoló

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő munkát végez
Elvégzi a munkafolyamat előkészítését
Előkészíti a burkolandó felületet
Burkolat alatti aljzatokat készít (aljzatbetont, vakolatot)
Hidegburkolatot készít vízszintes és függőleges felületre
Parketta burkolatot, hajópadlót, lambériát készít
Műanyag- és szőnyegpadlóburkolatot készít
Önterülő burkolatot készít
Térburkolatot készít
Szerelt burkolatot készít
Tűvédelmi burkolatot készít
Álpadlót készít
Befejező, javító munkát végez

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
azonosító száma
33 582 02 0000 00 00
Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
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
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C
B
C
B
B
C
C
A
B
B
A
C
A
B
C
C

Munka megkezdésének feltételei
Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Az elvégzett munka dokumentálása
Hulladékkezelés
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
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:
0468-06 Speciális burkolat készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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A tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot leszabja
Elhelyezi a fogadószerkezetet
Tűzvédő falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít
Elhelyezi és rögzíti az egyéb tűzvédelmi borításokat
Tűzvédő csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél
Tűzvédő burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél
A technológiai előírások szigorú betartásával hézagolást végez
Előkészíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerelő szakipar (elektromos, klíma
stb.) munkatársaival
Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait
Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Tűzvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk
B Álpadló elemei, felhasználásuk
B Tűzvédő burkolat szerelésének technológiája
B Álpadló építésének technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Látás
Egyensúlyérzékelés
Térlátás
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0472-06 Hidegburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a betont
Elkészíti a habarcsot
Iránypontokat, vezetősávot készít
Bedolgozza az aljzat anyagát
Aljzatbetont készít
Vakol
Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever
Elhelyezi a felületre a burkolólapokat
Burkolólapot vág
Falsíkot, lejtéseket ellenőriz
Lábazat-, homlokzatburkolatot készít
Élvédőelemeket helyez el
Hézagol, fugáz
Letisztítja a burkolatot
Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját
Elkészíti a térburkolat aljzatát
Kialakítja a térburkolat szegélyét
Lerakja a térburkolatot
Tömöríti a térburkolatot
Kihézagolja a térburkolatot
Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz
Visszabontja a burkolatot és aljzatot
Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kötőanyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai
B Térburkolatok anyagai
B Fugaanyagok
B Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B Masszakeverő, betonkeverő, vibrátorok
C Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája
B Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függőleges felületen)
B Térburkolat készítésének technológiája
B Burkolatkiegészítő elemek
C Ábrázoló geometria
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C
B
C
C
B
B

Műszaki rajz
Burkoló szakrajz
Épületfizika (hő és nedvességhatások)
Hő és nedvesség elleni szigetelések
Burkolatot fogadó szerkezetek jellemzői, minőségi követelményei (aljzatbeton,
vakolat)
Burkolat javítási munkáinak technológiája

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Burkoló kéziszerszámok használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3
Anyagmozgató kisgépek használata
4
Beton- és habarcskeverőgépek használata
4
Tömörítőeszközök használata
3
Szabadkézi rajz
4
Burkolati rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Szemmérték
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0473-06 Melegburkolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolatot
Fekteti és rögzíti a burkolatot
Szegélyezi a burkolatot
Elkészíti a burkolatot tartó vázat
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot
Álmennyezetet szerel
Kitűzi az álmennyezet helyét
Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függesztő elemeket
Elhelyezi a méretre vágott főtartókat és kereszttartókat
A gépészeti szerelvények helyét ellenőrzi
Elhelyezi a vágott elemeket
Homlokzatburkolatot szerel
Visszabontja a burkolatot
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Műanyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemzői, fajtái
C Műgyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemzői
C Hőszigetelő anyagok tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B PVC, gumi, textil anyagú burkolatok
C Álmennyezetek anyagai
B Homlokzatburkolatok anyagai
B Ragasztóanyagok
B Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B Vágóeszközök, PVC hegesztő-berendezések
C Anyagmozgató gépek, emelőgépek, kiegészítő segédberendezések (fűtő, elszívó)
B Aljzatbeton készítésének technológiája
C Habarcskészítés, vakolás technológiája
C Hőszigetelő munkák technológiája
B PVC, szőnyegpadlóburkolat készítésének technológiája
C Szerelt burkolat készítésének technológiája
C Teherhordó, térelhatároló szerkezetek
B Burkolat javítási munkáinak technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Ábrázoló műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
5
Burkoló kéziszerszámok használata
4
Vágóeszközök PVC-hegesztők használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Erős fizikum
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0474-06 Parkettázási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
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Feladatprofil:
Előkészíti a burkolat rögzítését, aljzatát
Rögzíti a burkolatot
Szegez
Ragaszt
Szegélylécet, takarólécet rögzít
Felületkezelést végez
Csiszolja a burkolatot
Lakkozza a burkolatot
Burkolati tervet készít parkettázáshoz
Visszabontja a parkettát
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemzői, fajtái
B Fa anyagú burkolatok
C Felületi bevonatok, fapácok anyagai
C Felületkezelő és -védő anyagok
C Higítók és oldószerek anyagai
C Festékek, lakkok anyagai
B Szegek, csavarok, rögzítőanyagok
B Ragasztóanyagok
B Burkoló munkához szükséges építőipari gépek
B Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, fűrészgép, csiszológép)
B Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája
C Ábrázoló geometria
C Műszaki rajz
B Burkoló szakrajz
B Burkolat javítási munkáinak technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Burkoló kéziszerszámok használata
5
Faipari kéziszerszámok használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3
Szabadkézi rajz
4
Burkolati rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Társas kompetenciák:
-
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Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0475-06 Burkolás előkészítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait
Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet
Felhordja a felületre az alapozó anyagot
Kitűzi a burkolatot
Összekeveri a burkolat alapanyagait
Felhordja a felületre az önterülő burkolóanyagot
Helyreállítja az aljzatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Burkolatok mérése, számítása
A Méretellenőrzés
C Burkolatterületek számítása
B Pontok, egyenesek, ívek kitűzése
B Burkolatok kitűzése
B Mérőeszközök, kitűzőeszközök
C Önterülő burkolatok anyagai
C Aljzatkiegyenlítő, aljzatjavító anyagok
C Épületszerkezetek fajtáinak, rendeltetése
B Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája
B Önterülő burkolat készítésének technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mérő- és kitűző eszközök készség szintű használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
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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 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0468-06
Speciális burkolat készítése I.
0472-06
Hidegburkolási feladatok
0473-06
Melegburkolási feladatok
0474-06
Parkettázási feladatok
0475-06
Burkolás előkészítése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 33 582 03 0100 31 01 azonosító számú, Hidegburkoló megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0472-06
Hidegburkolási feladatok
0475-06
Burkolás előkészítése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 33 582 03 0100 31 02 azonosító számú, Melegburkoló megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0468-06
Speciális burkolat készítése I.
0473-06
Melegburkolási feladatok
0475-06
Burkolás előkészítése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 33 582 03 0100 31 03 azonosító számú, Parkettás megnevezésű rész-szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0474-06
Parkettázási feladatok
0475-06
Burkolás előkészítése
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. 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
2. 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, majd rögzítése
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
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:
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0468-06 Speciális burkolat készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzvédelmi burkolat elemeinek előkészítése beépítésre (tervek alapján)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tűzvédő fal, burkolat készítése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Álpadló építése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 70%
3. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0472-06 Hidegburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Aljzatbeton készítése, beton tulajdonságai, fajtái
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Oldalfalvakolat készítése, habarcs keverése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hidegburkolati rajz készítése, burkolat (padlóburkolat, oldalfalburkolat) készítése
élvédő elemek elhelyezésével a szükséges anyagok eszközök kiválasztását
követően
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Térburkolatok készítése, térburkolat típusai, burkolás technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 10%
2. feladat 10%
3. feladat 45%
4. feladat 35%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0473-06 Melegburkolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Burkolat lehetséges anyagainak meghatározása, szükséges anyagok, eszközök
kiválasztása, melegburkolat készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Állmennyezet készítése (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szerelt- és homlokzatburkolat készítése hőszigetelő anyagok felhasználásával
(csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0474-06 Parkettázási feladatok
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Parkettaburkolat készítése, szegélyléc elhelyezése, parketta típusok, típusokhoz
tartozó burkolási technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Parketta csiszolása, felületkezelése, felületkezelés anyagai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Parkettaburkolat lerakásának módjai, burkolati terv készítése, szükséges anyagok
meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0475-06 Burkolás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Burkolat kitűzése, lejtésviszonyok ellenőrzése, önterülő, aljzatkiegyenlítő,
aljzatjavító anyag felhordása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
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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%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 5
A 33 582 03 0100 31 01 azonosító számú, Hidegburkoló megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 60
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 10
A 33 582 03 0100 31 02 azonosító számú, Melegburkoló megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 45
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 10
A 33 582 03 0100 31 03 azonosító számú, Parkettás megnevezésű rész-szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 60
6. vizsgarész: 20
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7. vizsgarész: 10
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a
33 582 03 0100 31 01 azonosító számú, Hidegburkoló megnevezésű rész-szakképesítéssel
rendelkezik
2. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 40
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a
33 582 03 0100 31 02 azonosító számú, Melegburkoló megnevezésű rész-szakképesítéssel
rendelkezik
3. vizsgarész: 50
5. vizsgarész: 50
A 33 582 03 1000 00 00 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a
33 582 03 0100 31 03 azonosító számú, Parkettás megnevezésű rész-szakképesítéssel
rendelkezik
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 30
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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Kéziszerszámok
Kitűző eszközök
Anyagmozgató eszközök
Keverő, fúró, vágógépek
Csavarozógép
Áramfejlesztő
Tárolókonténerek
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Műszaki dokumentáció
PVC hegesztő
Faipari kéziszerszámok
Mérőeszközök
Egyéni és csoportos
munkavédelmi eszközök,
berendezések

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X

Parkettás

Melegburkoló

Hidegburkoló

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
minimuma

Burkoló

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

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

X X X X
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VII.
EGYEBEK
Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi
a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy
tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését
követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés megkezdésével
kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának
megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében

24

