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

A szakképesítés azonosító száma:

31 582 12 0000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Ipari alpinista

3. Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítés

Nincs

3.2 Elágazások

Nincsenek

3.3 Ráépülés

Nincs

4.

Hozzárendelt FEOR szám:

5399

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
-

Szakképesítés megnevezése
Ipari alpinista
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Óraszám
600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Ipari alpinista

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.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4.

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

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

-

nem szervezhető
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III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5399
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb szolgáltatási foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Felméri a munkavégzés helyszínét, jellegét
Megközelíti a munkaterületet
Szakképzettségének és egyéb szakképesítésé(i)nek megfelelő munkát végezhet
Tárgyak mozgatását végzi
Alpintechnikával sport és szabadidős tevékenységeket támogat, nem ipari alpinista
szakembert mozgat és biztosít
Alpintechnikával mentési feladatokat támogat, lát el
Ellenőrzi a felszerelést, dokumentálja a napi teljesítményét

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
-
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0686-06 Ipari alpinista feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza a terveket, meggyőződik azok kivitelezhetőségéről
Beszerzi a munkavégzéshez szükséges hatósági engedélyeket
Biztosítja, helyszínre szállítja a munkavégzéshez szükséges felszereléseket,
eszközöket, anyagokat
Előkészíti, biztosítja a mentéshez, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket,
anyagokat
Biztosítja a segélyhívást és technikai lehetőségeit
Ellenőrzi a kommunikációs eszközök működőképességét
Gondoskodik a munkaterület alatti terület biztonságáról
Összehangolja tevékenységét a munkaterületen dolgozó többi szakemberrel
Figyelembe veszi az időjárás-előrejelzést
Kiválasztja az egyéni védőeszközöket, azok együtt használhatóságának
figyelembevételével
Felszereli önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
Meghatározza és kiépíti a biztosító és ereszkedő pontokat
Ellenőrzi a biztosítási elemek állapotát
Kötélrögzítési pontokat helyez el, illetve beköti a köteleket az előkészített pontokhoz
(standépítés)
Elölmászásból eléri a munkaterületet (társbiztosítás segítségével)
Kötélen leereszkedik vagy felmászik a munkaterületre
Segédeszköz és munkaeszköz segítségével megközelíti a munkaterületet (daruskocsi,
kosaras emelő, mozgatható állvány, csörlők stb.)
Rögzíti magát a munkavégzés helyszínén
Elvégzi a szükséges munkát, munkafeladatot
A munkavégzés alatt folyamatosan ellenőrzi a szükséges biztosítás meglétét
Zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával, mellett mozog lezuhanásveszélyes
környezetben
A munkálatok elvégzését követően a munkaterületet tisztán és kifogástalan műszaki
állapotban adja át, hagyja ott
Gondoskodik, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá a kiépített biztosító és
ereszkedő rendszerhez
Munkát végző személyt le- vagy beereszt, mozgat, biztosít, (a mentési lehetőség
folyamatos fenntartásával)
Erőhatásokat, terhelhetőséget értékel, figyelembe vesz
Emelési feladatoknál meghatározza a szükséges eszközöket és technológiát
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Meghatározza a tárgy és anyag mozgatási útvonalát, emelési tervet készít a várható
terhelések figyelembevételével
A tárgy súlyának és a mozgatás jellegének megfelelő eszközöket és anyagokat
kiválasztja és előkészíti
Meghatározza a rögzítési pontokat
Kiépíti a visszafutás gátló rendszert, ha szükséges
Előkészíti a tárgyat és az anyagot a mozgatáshoz
Előkészíti a tárgy és az anyag fogadását és annak a helyszínen történő rögzítését
Gépi vagy kézi erővel emelést, mozgatást végez
Tájékozódik a tevékenység jellegéről és a résztvevők várható összetételéről
Kiépíti a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem
folyamatos megléte mellett
Felméri a résztvevők fizikai, szellemi állapotát
Ismerteti a feladatot, felkészíti a résztvevőket
Kiválasztja a személyre szabott felszereléseket a résztvevők számára
Beöltözteti a résztvevőket és felszereléspróbát tart
Bemutatja a feladatot a résztvevőknek
Elindítja és folyamatosan ellenőrzi a feladat végrehajtását
Biztosítja a pálya kritikus részein a szakmai felügyeletet
Leszereli a résztvevőkről az eszközöket
Lebontja a pályát, a helyszínt és a környezetét az eredeti állapotába visszaállítja
Mentési tervet készít
Elemzi a mentési lehetőségeket, módszereket
Önerőből történő mentés lehetőségét mérlegeli
Kiválasztja a legoptimálisabb mentési megoldást
Kiválasztja, előkészíti a sérülés jellegének megfelelő mentőfelszerelést, mentésben
részt vevő személyeket
Lebonyolítja a mentést
Elsősegélyt nyújt
A sérült átadásáig kontrollálja a sérült állapotát
Hatóságokat értesít
Folyamatosan kapcsolatot tart az akcióban érintett partnerekkel
Közreműködik a baleseti jegyzőkönyv készítésében
Ellenőrzi a felszerelést, dokumentál, kötélnaplót, felszerelésnaplót vezet
Napi szinten ellenőrzi saját és társa felszerelését
A sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszközöket cseréli vagy cserélteti
Nyilvántartási naplót vezet az eszközök állapotáról, szavatosságáról
Felszereléseket előírásoknak megfelelően tárol
Karbantartja a felszereléseit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Ipari alpintechnikai biztonsági szabályzat
B Általános munkavédelem és munkabiztonság
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C
B
B
B
D
D
B
D
C
A
B
C
C
B
B
B
C

Alpintechnikában használatos eszközök, tárgyak, felszerelések
Ereszkedő- és biztosítóállás szilárdságának megállapítása
Elsősegélynyújtás
Elsősegélynyújtási felszerelések
Vállalkozói alapismeretek
Jogi alapismeretek
Egyéni és kollektív védőeszközök használata
Építészeti terv
Kommunikációs eszközök (hang és fényjelek)
Felszerelés használati (biztosítási, ereszkedési, eresztési stb.) technikák
Rendeletben felsorolt, szabványokban meghatározott és elfogadott eszközök
Anyagismeret
Gyártásismeret
Tipikus hibák ismerete
Alpintechnikával támogatható szabadidős tevékenységek
Mentési sémák, modulok
Munkavállalói alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Eszközökre vonatkozó előírások, jelzések értelmezése
4

Egyéni védőeszközök megfelelőségét bizonyító dokumentumok olvasása, értelmezése

1
3
3
2
4
3
4
4
3
2
3
4
4

Elemi szintű számítógéphasználat
Köznyelvi beszédkészség
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Zártnyelv használata
Információforrások kezelése
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Munkavédelmi jelképek értelmezése
Kötélkezelés
Alpintechnikai felszerelések használata

Személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Önfegyelem
Önállóság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás
Egyensúlyérzékelés
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Mozgáskoordináció
Testi erő
Tájékozódás
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Konszenzuskészség
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelemmegosztás
Összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
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1
3
3

Elemi szintű számítógéphasználat
Információforrások kezelése
Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 582 12 0000 00 00 azonosító számú, Ipari alpinista megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0686-06
Ipari alpinista feladatok
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0686-06 Ipari alpinista feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alpintechnikai felszerelések, munka-, balesetvédelem
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Komplex ereszkedési, és társbiztosítási gyakorlat párban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Sport és szabadidős tevékenység támogatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 60%
3. feladat 15%
2. 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:
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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:
Az 31 582 12 0000 00 00 azonosító számú, Ipari alpinista megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 85
2. vizsgarész: 15
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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A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
minimuma
Kéziszerszámok
Mérőműszerek
Egyéni védőeszközök (kesztyű,
sisak)
Ereszkedő- és biztosítóeszközök,
mászógépek
Lezuhanásgátlók
Energiaelnyelők
Kötelek
Hevederek
Karabinerek
Csigák
Időjárásálló munkaruha
Műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Elsősegélynyújtó felszerelés
Kommunikációs eszközök

Ipari alpinista

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
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
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