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

A szakképesítés azonosító száma:

31 582 19 0000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Üveges és képkeretező

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
Azonosítószám:
Megnevezés:

31 582 19 0100 21 01
Képkeretező

Nincsenek

3.2 Elágazások

Nincs

3.3 Ráépülés
4.

Hozzárendelt FEOR szám:

7638

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
-

Szakképesítés megnevezése
Üveges és képkeretező
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Óraszám
800

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Üveges és képkeretező

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:

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

Képkeretező

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

2

Iskolai előképzettség:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

260

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

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
7638
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Üvegező

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatot
Előkészíti az üvegezést
Megmunkálja a levágott üveget
Beépítési feladatokat végez
Képet keretez
Javítási munkát végez
Speciális üvegezési munkákat végez
Nagyobb méretű szerkezetet üvegez
Nagyméretű üvegeket mozgat, tárol
Befejező munkát végez
Biztosítja a folyamatos és biztonságos működés feltételeit

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:
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
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0489-06 Építőipari közös feladatok VII.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anyagmennyiség-meghatározás
C Rendelési dokumentumok
C Szállítás
C Munka megkezdésének feltételei
C Az elvégzett munka dokumentálása
B Hulladékkezelés
B Anyagmennyiség-, anyagszükséglet-számítás
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B Elsősegélynyújtás
B Tűzvédelem
A Tűzveszélyes anyagok ismerete, raktározása, szállítása, kezelése
A Védőruhák, védőfelszerelések használata
B Környezetvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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3
5

Köznyelvi beszédkészség
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:
0500-06 Képek keretezése, üvegezési feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi az üveg minőségét
Előkészíti az üveget a méretrevágásra
Leméri a tervezett üvegméretet
Elvágja az üveget
Letöri az üveget
Csoportosítja a vágott és maradék üvegeket
Élcsiszolásokat végez
Felületi csiszolásokat végez
Fúrást, kivágásokat végez
Díszítő felületkezelést készít
Üveget ragaszt
Keretléceket kiválaszt és megrendel
Keretléceket méretre szab
Képkeretet kézi vagy gépi tűzéssel összeállít
Beszabás után az üveget a képkeret hornyába helyezi
Képeket kasíroz, paszpartut szab ki
Üvegre helyezett képet keménypapírral takar, védőpapírt ragaszt
Akasztót szerel a képkeretre
Keretezett képet csomagol
Elvégzi a szükséges ellenőrzéseket
Javítási munkát végez
Megtisztítja a kész munkadarabot
Utómunkát végez
Átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít
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Figyelemmel kíséri a raktárkészletet
Folyamatos osztályozási és selejtezési munkálatokat végez
Elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat
Felméri a munkaterület megközelíthetőségét
Megvizsgálja az anyagszállítás lehetőségeit
Helyszínre szállítja a munkadarabot, eszközöket, anyagokat
Megvizsgálja a befogadó szerkezetet
Kiakasztja, szétszedi üvegezéshez az ajtókat, ablakokat
Hornyokat tisztít
Üveget bejelöl, vág
Beállítja, leszegi, tapaszolja az üveget
Szorítólécet helyez el
Üvegez tapaszolás nélkül (patentoz)
Összeszereli az ajtó-, és ablakszárnyakat
Kiveri a tapaszt és a törött üveget
Pótolja a hiányzó üveget
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Síküvegek tulajdonságai
B Faanyagú fogadószerkezetek jellemzői
C Műanyag nyílászárók típusai
B Üvegrögzítés eszközei (tapaszok, ragacsok, szorítólécek)
C Üvegbeton szerkezeti anyagok
B Üvegbeszerzés és tárolás
B Képkeretek fajtái, minősége
B Üvegmozgatás és tárolás
B Kéziszerszámok, kisgépek
C Kisgépek karbantartása
B Faanyagú szerkezetek üvegezési technológiája
B Üvegtábla mérése, méretellenőrzése
B Méretjelölés és sablonhasználat az üvegen
A Üvegvágás
B Üvegbeépítési technológiák
D Üvegmegmunkálás
C Színesüvegek jellemzői, felhasználása
B Képkeret üvegezése
C Díszítő felületkezelés
B Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
B Üvegezési szabványelőírások
A Elektromos kisgépek biztonságtechnikája
A Üvegvágási- és tárolási előírások
B Munkaeszköz-karbantartás
A Üveg beemelési és rögzítési előírások
B Geometriai alapismeretek
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Organizációs tervek olvasása, értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Üvegező kéziszerszámok használata
4
Faipari kéziszerszámok használata
5
Mérőeszközök használata
4
Vágáshoz -, fűrészeléshez-, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Felelősségtudat
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0501-06 Speciális szerkezetek üvegezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyszínre szállítja, szállíttatja az üvegelemeket
Beépítési magasságtól, üvegmérettől függően egyszerű állványt épít
Megfogja, emeli az üvegtáblát
Beállítja, rögzíti az üvegtáblát
Üvegházat üvegez
Üvegtetőt, bevilágító felületet szerel, épít be
Portálokat üvegez
Lépcsőházi üvegfalat épít
Tetőfelülvilágítót üvegez
Összefogja, megfogja az üvegtáblákat
Csomagolja az üveglapokat
Szállítóeszközre helyezi az üveglapokat
Üveglapokat leemel a szállítóeszközről
Üveglapokat raktároz, kicsomagol
Profilüveget épít be
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Bútort üvegez
Akváriumot készít
Üvegfalat, üvegfelületet alakít ki
Íves és összetett felületet üvegez
Üvegburkolatot készít
Idomüvegekkel üvegez
Keret nélküli szerkezetet üvegez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Különleges üvegek felhasználása
B Acél fogadószerkezetek jellemzői
C Alumínium fogadószerkezetek jellemzői
B Üvegmozgatás és tárolás
B Fémanyagú szerkezetek üvegezési technológiája
D Műanyagszerkezetek üvegezési technológiája
C Profilüveg szerkezetek beépítése
C Különleges üvegszerkezetek
C Speciális üvegszerkezet kitűzése
B Létráról és állványról történő üvegezés
B Lépcsőházi üvegezés technológiája
B Portálok kirakatok üvegezési technológiája
C Üvegbetonfal készítési technológiája
D Keret nélküli ajtók üvegezési technológiája
C Felülvilágítók üvegezési technológiája
B Bútor üvegezése
D Akváriumkészítés technológiája
D Hőszigetelő üvegezések technológiája
C Kör, ovális keretek üvegezése
C Összetett felületek üvegezése
B Üvegezési szabványelőírások
A Elektromos kisgépek biztonságtechnikája
A Üveg beemelési és rögzítési előírások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Üveges és szakipari tervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4
Üvegezési terv olvasása, értelmezése
3
Üvegezési terv készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Építészeti jelképek értelmezése
4
Üvegezési jelképek értelmezése
4
Fémipari kézi szerszámok használata
3
Anyagmozgató kisgépek használata
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Személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Egyensúlyérzék
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Kritikus gondolkodás
Tervezés
Kontroll (ellenőrző képesség)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0502-06 Képek keretezése, üvegezési feladatok II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi az üveg minőségét
Előkészíti az üveget a méretrevágásra
Leméri a tervezett üvegméretet
Elvágja az üveget
Letöri az üveget
Csoportosítja a vágott és maradék üvegeket
Keretléceket kiválaszt és megrendel
Keretléceket méretre szab
Képkeretet kézi vagy gépi tűzéssel összeállít
Beszabás után az üveget a képkeret hornyába helyezi
Képeket kasíroz, paszpartut szab ki
Üvegre helyezett képet keménypapírral takar, védőpapírt ragaszt
Akasztót szerel a képkeretre
Keretezett képet csomagol
Elvégzi a szükséges ellenőrzéseket
Javítási munkát végez
Megtisztítja a kész munkadarabot
Utómunkát végez
Átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít
Figyelemmel kíséri a raktárkészletet
Folyamatos osztályozási és selejtezési munkálatokat végez
Elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat

12

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Üvegrögzítés eszközei (tapaszok, ragacsok, szorítólécek)
B Képkeretek fajtái, minősége
B Kéziszerszámok, kisgépek
C Kisgépek karbantartása
B Faanyagú szerkezetek üvegezési technológiája
B Üvegtábla mérése, méretellenőrzése
B Méretjelölés és sablonhasználat az üvegen
A Üvegvágás
B Képkeret üvegezése
B Szerkezet-, méret- és minőség-ellenőrzés
A Elektromos kisgépek biztonságtechnikája
A Üvegvágási és tárolási előírások
B Munkaeszköz-karbantartás
B Geometriai alapismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Üvegező kéziszerszámok készségszintű használata
4
Faipari kéziszerszámok készségszintű használata
5
Mérőeszközök készségszintű használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Felelősségtudat
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-összpontosítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0503-06 Kiegészítő követelménymodul Képkeretezők részére az Üveges, képkeretező
szakképesítéshez
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Élcsiszolásokat végez
Felületi csiszolásokat végez
Fúrást, kivágásokat végez
Díszítő felületkezelést készít
Üveget ragaszt
Felméri a munkaterület megközelíthetőségét
Megvizsgálja az anyagszállítás lehetőségeit
Helyszínre szállítja a munkadarabot, eszközöket, anyagokat
Megvizsgálja a befogadó szerkezetet
Kiakasztja, szétszedi üvegezéshez az ajtókat, ablakokat
Hornyokat tisztít
Üveget bejelöl, vág
Beállítja, leszegi, tapaszolja az üveget
Szorítólécet helyez el
Üvegez tapaszolás nélkül (patentoz)
Összeszereli az ajtó-, és ablakszárnyakat
Kiveri a tapaszt és a törött üveget
Pótolja a hiányzó üveget
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Síküvegek tulajdonságai
B Faanyagú fogadószerkezetek jellemzői
C Műanyag nyílászárók típusai
C Üvegbeton szerkezeti anyagok
B Üvegbeszerzés
B Üvegmozgatás és tárolás
B Üvegbeépítési technológiák
D Üvegmegmunkálás
C Színesüvegek jellemzői, felhasználása
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C
B
A
B
C
C
C
C
C

Díszítő felületkezelés
Üvegezési szabványelőírások
Üveg beemelési és rögzítési előírások
Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám)
Építési dokumentálás (építési napló, felmérési napló)
Hatósági előírások
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Üvegező kéziszerszámok használata
4
Faipari kéziszerszámok használata
5
Mérőeszközök használata
4
Vágáshoz, fűrészeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata
3
Organizációs tervek olvasása, értelmezése
1
Elemi szintű számítógéphasználat
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Látás
Felelősségtudat
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelem-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
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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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Az 31 582 19 0000 00 00 azonosító számú, Üveges és képkeretező megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
0459-06
0500-06
0501-06
0886-06

megnevezése
Építőipari közös feladatok I.
Képek keretezése, üvegezési feladatok I.
Speciális szerkezetek üvegezése
Általános vállalkozási feladatok

Az 31 582 19 0100 21 01 azonosító számú, Képkeretező megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0489-06
Építőipari közös feladatok VII.
0502-06
Képek keretezése, üvegezési feladatok II.
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:
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:
0489-06 Építőipari közös feladatok VII.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott munkafeladat elvégzéséhez szükséges anyagmennyiség meghatározása,
munkafolyamat időbeli megtervezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 75 perc
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A hozzárendelt 2. 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 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0500-06 Képek keretezése, üvegezési feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyílászáró-szerkezetek üvegezése, üvegezés-technológiák, üvegmegmunkálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üvegezési anyagismeret, műszaki rajz alapján szakmai számítások elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kép keretezése, üvegezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0501-06 Speciális szerkezetek üvegezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Íves és összetett felület üvegezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 180 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Különleges üvegszerkezetek fajtái, felhasználásuk és beépítési technológiájuk
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Különleges, nagyobb méretű
(csoportmunka), szállítása, tárolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc

üvegszerkezetek

megfogása,

emelése

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 15%
3. feladat 25%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0502-06 Képek keretezése, üvegezési feladatok II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kép keretezése, üvegezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Képkeretezés anyagainak és módjának meghatározása adott kép alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 80%
2. feladat 20%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0503-06 Kiegészítő követelménymodul Képkeretezők részére az Üveges, képkeretező
szakképesítéshez
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyílászáró szerkezeteket üvegezése, üvegezés-technológiák, üvegmegmunkálás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 210 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek, műszaki rajzok alapján anyagmennyiség meghatározása, egyéb
szakmai számítások számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 75 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 35%
3. feladat 15%
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
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 31 582 19 0000 00 00 azonosító számú, Üveges és képkeretező megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
3. vizsgarész: 35
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4. vizsgarész: 40
7. vizsgarész: 10
A 31 582 19 0100 21 01 azonosító számú, Képkeretező megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 70
7. vizsgarész: 20
A 31 582 19 0000 00 00 azonosító számú, Üveges és képkeretező megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a
vizsgázó a 31 582 19 0100 21 01 azonosító számú, Képkeretező megnevezésű
részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész: 50
6. vizsgarész: 50
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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Elektromos kézi kisgépek
Csiszoló gépek
Fúrógépek
Faipari kéziszerszámok
Fűrészek
Daruk
Szállító és rakodó gépek
Szabászasztal
Vonalzók, mérőeszközök
Üveges kézi alapszerszámok
Tároló-, szerelőállványok, létrák
Kocsik
Egyéni védőeszközök
Hulladéktárolók
Tárolóeszközök
Informatikai eszközök
Műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Csoportos munkavédelmi
eszközök, berendezések
Anyagmozgató gépek, eszközök

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

Képkeretező

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
minimuma

Üveges és képkeretező

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X X
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