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

A szakképesítés azonosító száma:

31 582 07

2.

A szakképesítés megnevezése:

Bádogos

3.

Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

3.2

Szakképesítés-elágazások

3.3

4.
5.

Nincs
Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:

31 582 07 0010 31 01
Épület- és építménybádogos
31 582 07 0010 31 02
Ipari szigetelő-bádogos

Azonosító szám:
Megnevezés:

31 582 07 0001 31 01
Díszműbádogos

Szakképesítés-ráépülés(ek)

Hozzárendelt FEOR szám:

7633

Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések megnevezése

Épület- és építménybádogos
Ipari szigetelő-bádogos
Díszműbádogos

Szakképzési évfolyamok
száma
2
2
-

Óraszám
2300
2300
300

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:
1.

Épület- és építménybádogos

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:

szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. Elmélet aránya:

30%

3. Gyakorlat aránya:

70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):

van
1 év

5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
szervezhető
Ha szervezhető, mikor:
a képzési idő felét követően
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:
1.

Ipari szigetelő-bádogos

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:

szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. Elmélet aránya:

30%

3. Gyakorlat aránya:

70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szervezhető
a képzési idő felét követően
szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Díszműbádogos

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

Bádogos szakképzettség

Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:

az előírt szakmai végzettség megszerzését követően 3
év bádogos szakmai gyakorlat
-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükséges

2. Elmélet aránya:

30%

3. Gyakorlat aránya:

70%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges
III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7633

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Épület-, építménybádogos

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A bádogos szakember vízelvezető szerkezeteket készít és szerel (függő- és fekvőeresz csatornát, attika- és
sédcsatornát lefolyócsövekkel)
Elkészíti és felszereli a kemény héjazású és lágyfedésű tetők bádogos szerkezeteit
Vonalas szerkezeteket készít a különböző héjazású tetőkhöz, kőműves szerkezetekhez (szegélyek, párkányok,
fallefedések)
Kiselemes és tábla fémlemez fedéseket készít különböző tetőalakzatokra, kupolákra, tornyokra, homlokzatra
Gépészeti berendezések burkolatait, légcsatornákat elkészíti és felszereli
Díszítő bádogos szerkezeteket készít és felszerel
A bádogos a munkája előkészítéséhez felmérést végez, illetve a műszaki dokumentációk alapján a szükséges
anyagmennyiséget meghatározza
Hőszigetelő réteget szerel csővezetéken
Hőszigetelő réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Hőszigetelő réteget szerel kazánon, porleválasztón
Védőburkolatot szerel csővezetéken
Védőburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Védőburkolatot szerel kazánon, porleválasztón
Beépített szigetelésű burkolatot szerel csőszerelvényeken
Vízvetőket, rozettákat szerel
A hulladékot fajtánként összegyűjti, munkahelyét takarítja
3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

azonosító száma
31 582 17 1000 00 00
31 582 04 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Tetőfedő
Építményszigetelő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
Használja az építészeti alapfogalmakat munkája során
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről
Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit
Értelmezi az építőipari rajzokat
Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését
Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét
Értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat
Leolvassa a kivitelezési munkák során a szükséges adatokat a rajzokról
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Betartja, betartatja a foglalkozás-egészségügyi előírásokat
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Elsősegélyt nyújt
Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
Gondoskodik a munkavédelmi eszközök használhatóságáról
Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését, értékelését
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a munkavégzés helyszínén
Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását
Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát
Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat
Betartja és betartatja a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket
Betartja és betartatja a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat
Vállalkozást indít és működtet
Alkalmazza a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat
Szakmai ajánlatot készít és ad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Munka megkezdésének és végzésének feltételei
B
Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai
A
A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök
A
A kivitelezési munka technológia sorrendje és összefüggései
C
Kiviteli tervek tartalma
C
Építési dokumentációk értelmezése
A
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B
Elsősegélynyújtás
A
Egyéni védőfelszerelések, védőruhák
B
Tűzvédelem
A
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
C
Szállítás, anyagmozgatás
C
Építőipari gépek munkavédelmi előírásai

A
D
C
C
C
C
C
C
C
D
A
B

Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területük
A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai
A munkavállalás alapfeltételei
Munkaszerződés kötés
Munkaadó, munkavállaló jogai és kötelezettségei
Tételes költségvetési kiírás felépítése
Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben
Vállalkozási formák
Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének feltételei
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
Munkanapló vezetés
A norma idő

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4
Építészeti jelképek értelmezése
1
Elemi szintű számítógép használat
3
Információforrások kezelése
3
Szakmai számolási készség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Rajzkészség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konszenzus készség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6238-11 Épület- és építménybádogos alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza az anyagmennyiséget
Szerkesztést, előrajzolást végez
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Korcolást készít
Ragasztott kötést létesít
Szegecskötést készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Fémek
B
Bádogozáshoz használt fémek technológiai tulajdonságai
B
A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B
Idomanyagok

B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Kiegészítő elemek
Hosszúság- és területmérés
Szögmérés
Bádogos munkák szakszámításai
Felszín, köbtartalom
Szabványok
Méretmegadási módok, szerkesztés
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
Ábrázolásmódok
Anyagvizsgálat
Lyukasztógépek
Fúrógépek
Él- és ívhajlítógépek
Hornyoló- és göngyölítőgépek
Korckészítőgép
Vak(POP)-szegecselőgépek
Vágószerszámok
Forrasztószerszámok
Bádogos munka kéziszerszámai
Kovácsolás, hőkezelés
Fémek képlékeny alakításának eljárásai
A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai
Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem változatai
Méret- és minőségellenőrzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak, részletrajzainak
olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Szakmai számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Geometria használati készség
5
Mérő- és jelölő eszközök használata
4
Rajzolóeszközök használata
4
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
5
Forrasztóeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6239-11 Épület- és építménybádogos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészíti az alapanyagokat
Egyengetést végez
Szerkesztést, előrajzolást végez
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Korcolást készít
Ragasztott kötést létesít
Forrasztást készít
Szegecskötést készít
Leerősítéshez rögzítést készít
Tartóelemeket ellenőriz
Korrózióvédelmet végez
Csatornaelemeket gyárt, csatornaelemeket csöves és lapos beszegéssel ellátja
Csatornaszögletet készít
Véglemezes elemet készít
Cilinderes betorkolló csonkot készít
Tölcséres betorkolló elemet készít
Csatornaszögletet, véglemezes elemet és a betorkolló csonkot csatlakoztatja
Csatornaelemeket egymáshoz rögzíti
Csatornatartó vasakat felszerel
Csatornaelemeket a tetőn elhelyezi, beállítja, rögzíti
Csatornában mozgóhézagot kialakít
Átlapolásokat leforrasztja
Túlfolyót gyárt és felszerel
Vízgyűjtő üstöt gyárt
Vízgyűjtő üstöt felszerel
Csőhüvelyt készít, helyszínen elhelyezi
Lefolyóelemeket készít
Csőbilincsek helyét meghatározza
Csőbilincseket elhelyez
Csőtartó gyűrűket elhelyezi
Meghatározza az íves elemek méreteit, számát
Függőleges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli, rögzíti
Kifolyókönyököket elhelyez
Kúp-, tölcsér- és átmeneti idomot gyárt
Kúp-, tölcsér- és átmeneti idomot szerel
Kiselemes fedés ereszfogadó aljzatszerkezetét ellenőrzi
Az alátéthéjazat folyamatosságát és kivezetését ellenőrzi
Rovarhálós lezárású beszellőzést szerel
Cseppentőszegélyt gyárt és szerel
Rögzítőszegélyes ereszszegélyt gyárt és szerel
Falszegély és oromszegély aljzatát ellenőrzi
Falszegélyt és oromszegélyt szerel
Viharlécet gyárt és szerel
Kéményszegélyt felmér, gyárt és szerel
Kör alakú áttörésekhez szegélyeket gyárt és szerel
Tetőjárda- és hófogó papucsot gyárt és szerel
Tetőkibúvót, tetőbevilágítót gyárt és szerel
Síkfedésű tetőhöz kiszellőző elemet gyárt
Palatáskát gyárt és szerel
Bitumenes fedésű tetőben rögzítőszegélyes ereszszegélyt gyárt és szerel
Bitumenes fedésű tetőben gépészeti felépítményt felmér, gyárt és szerel
Bitumenes fedésben túlfolyót gyárt és szerel

Gumi vagy PVC anyagú tetőfedésben szegélyezést felmér, gyárt és szerel
Fóliabádogot gyárt
Hátsó becsatlakozású vízgyűjtő üstöt szerel
Lapostetőhöz tartozó fallefedést, lengőszegélyt felmér, gyárt és szerel
Homlokzati futópárkányt felmér és szerel
Homlokzati széles párkányt felmér és szerel
Ablakszemöldököt felmér és szerel
Ablakkönyöklőt felmér és szerel
Teraszszegélyezést felmér, gyárt és szerel
Terasz-vízelvezetést szerel
Korcolt fedés ereszaljzat kialakítását ellenőrzi
Korcolt fedés aljzatát, a lejtésszöget ellenőrzi
A fémlemezfedés átszellőztetését ellenőrzi
Korcolt fedést felmér, korckiosztást készít, anyagot előregyárt, előprofiloz
Korcvégződéseket készít
Fal- és oromszegélyeket felmér, gyárt és szerel
Kéményszegélyt szerel
Hajlatcsatlakozást gyárt és szerel
Kéményburkolatot gyárt és szerel
Tetősík ablakszegélyezést szerel
Gerincszellőzőt gyárt és szerel
Hófogót szerel
Jégtörőt szerel
Tetőjárdát szerel
Tetőlétrát szerel
Lécbetétes fedés ereszaljzat kialakítását ellenőrzi
A lécbetétes fedés átszellőztetését ellenőrzi
Lécbetétes fedést felmér, kiosztást készít, anyagot előregyárt, előprofiloz
Lécbetét végződéseket szerel
Fal- és oromszegélyeket felmér, gyárt és szerel
Tetőáttöréseket felmér, gyárt és szerel
Táblás fedés tükörméretét meghatározza, gyártja és szereli
Táblás fedés ereszszegélyét gyártja és szereli
Táblás fedés élgerincét kialakítja, szereli
Táblás fedés áttöréseit szegélyezi
Sugárfedést felmér, szerkeszt, gyárt és szerel
Íves fedést felmér, gyárt és szerkeszt
Toronyfedést szerkeszt
Kupolafedést szerkeszt
Homlokzatfedés aljzatát ellenőrzi
Homlokzatfedés átszellőztetését ellenőrzi
Homlokzatfedést felmér, korckiosztást készít
Homlokzatáttörések szegélyezését gyártja és szereli
Gömbutánzatot szerkeszt és gyárt
Négyzet alapú csúcsdíszt gyárt és szerel
Kör alapú csúcsdíszt gyárt és szerel
Díszes vízgyűjtő üstöt gyárt
Díszes tetőablakot szerkeszt
Gépészeti berendezés burkolatát felméri, szerkeszti
Gépészeti berendezések részelemeinek burkolatát szerkeszti
Légcsatornák burkolatát felméri és szerkeszti
Gépészeti csőburkolatok idomait szerkeszti
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B
A szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B
Idomanyagok
B
Kötőelemek

B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Kiegészítő elemek
Épületbádogos munkák szakszámításai
Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások
Bádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi jelölések
Állványozás
Vízszigetelés és hőszigetelés
Fedél- és födémszerkezetek
Tetőfedő technológiák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ácsmunkák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos kőműves munkák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos tetőfedő munkák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos hőszigetelő munkák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos lakatos munkák
Lyukasztógépek
Fúrógépek
Él- és ívhajlítógépek
Hornyoló- és göngyölítőgépek
Hengerítőgépek
Előprofilozó gépek
Korczáró szerszámok és gépek
Vak(POP)szegecselő szerszámok, gépek
Vágógépek és szerszámok
Forrasztószerszámok
Sűrített levegős és patronos szögbelövő gépek
Bádogos szerelő- és bontó szerszámok
Bádogos munka segédeszközei
Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek készítése, szerelése, felújítása
Kemény és lágy fedésű tetők bádogos szerkezeteinek készítése, szerelése, felújítása
Vonalas bádogos szerkezetek készítése, szerelése, felújítása
Használati és berendezési tárgyak, fémlemez-szerkezetek és szerkezeti elemek készítése
Korcolt, szalagfedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Lécbetétes fedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Táblás fedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Íves fémlemezfedésű tetők készítése, szerelése, felújítása
Tetőkiegészítő szerkezetek és biztonsági felszerelések szerelése
Korcolt homlokzatfedés készítése, szerelése, felújítása
Teraszszegélyezések készítése, szerelése, felújítása
Tető- és épületdíszítő bádogos munkák készítése, felújítása
Hőszigetelt csővezetékek, tartályok, készülékek fémlemezburkolatának készítése, szerelése,
felújítása
A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai
Szerkezet-, méret- és minőségellenőrzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések olvasása,
értelmezése
3
Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
5
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
5
Mérő- és jelölő eszközök használata
4
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
5
Forrasztóeszközök használata
5
Tetőfedési szerelő kéziszerszámok használata

4
5
3

Faipari gépek és szerszámok használata
Szerelő- és bontószerszámok használata
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2603-10 Ipari szigetelő-bádogos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyszíni bejárást végez, felméri a munkaterületet
Felméri a munkafeladat időigényét, a munkafolyamatot megtervezi
Munkaterületen a munka megkezdésének feltételeit ellenőrzi
Kiszámítja az anyag- és eszközszükségletet, megtervezi a létszámigényt
Gondoskodik a szükséges anyagokról, gépekről és eszközökről
Átveszi és ellenőrzi a kivitelezéshez szükséges anyagokat
Egyeztet a megrendelővel, tervezővel és a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel
Átveszi, illetve átadja a munkaterületet, munkát
Felvonul a munkaterületre a megfelelő anyagokkal, eszközökkel és munkaerővel
Helyszíni izometrikus felmérést végez
Értelmezi a kiviteli terveket, összehasonlítja a helyszíni felméréssel
Előregyártást végez
Műhelyben próbaszerelést végez
Előregyártott elemeket helyszínre szállít
Tartó-, távtartószerkezetet szerel
Hőszigetelő réteget szerel csővezetéken
Hőszigetelő réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Hőszigetelő réteget szerel kazánon, porleválasztón
Védőburkolatot szerel csővezetéken
Védőburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Védőburkolatot szerel kazánon, porleválasztón
Beépített szigetelésű burkolatot szerel csőszerelvényeken
Vízvetőket, rozettákat szerel
Ellenőrzi az eltakarásra kerülő szerkezeteket, a megelőző munkafolyamat eredményét
Gondoskodik a munkahely rendjéről, a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Gondoskodik az anyagok és eszközök szakszerű tárolásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Részt vesz a biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson
Ellenőrzi a munkavédelmi felszereléseket
Dokumentálja a tevékenységét
Gondoskodik az előírt munkavédelmi eszközökről és rendeltetésszerűen használja azokat
Gondoskodik a munkaterület rendjéről, balesetmentességéről és védelméről
Betartja a helyi üzemre előírt sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műszaki előírások, a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok rá vonatkozó
rendelkezéseit

Megteszi a szükséges intézkedéseket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
A hulladékot fajtánként összegyűjti
Adatot szolgáltat a számlák összeállításához
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Építőanyagok általános tulajdonságai
C
Természetes építészeti anyagok
C
Építési kötőanyagok
C
Beton és vasbeton
C
Építési műanyagtermékek
C
Építési kerámiatermékek
C
Vízszigetelőanyagok
C
Ipari felhasználású fafajok, faanyagok
B
Fémek
B
Ásványgyapot hőszigetelőanyagok
B
Kerámiaszálas hőszigetelőanyag
B
Kalcium-magnézium szilikátszálas hőszigetelőanyag
B
Habüveg hőszigetelőanyag
B
Kalciumszilikát hőszigetelőanyag
B
Mikroporózus hőszigetelőanyag
B
Duzzasztott perlit
B
Kemény műanyaghabok
B
Lágy műanyaghabok
B
Parafa hőszigetelőanyag
B
Védőburkolatokhoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B
Védőburkolatokhoz használt műanyagok fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
B
Az ipari bádogos szakmában használt fémlemezek fajtái, szabványméretei
B
Idomacélok
B
Kötőelemek
B
Párazáró rétegek anyagai
B
Hosszúság-, terület- és szögmérés
A
Izometrikus felmérési és jelölési rendszer
B
Ipari szigetelő-bádogos munkák szakszámításai
B
Felszín és térfogatszámítás
B
Szabványok és műszaki előírások
B
Alkalmazástechnikai és technológiai előírások
B
Ipari és épületgépészeti csőrendszerek, készülékek, tartályok kazánok rajzi ábrázolása
B
Méretmegadási módok, védőburkolati elemek szerkesztése
B
Állványozási munkák előírásai
B
Hőszigetelési és védőburkolati anyagok vizsgálata
B
Csővezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek hőszigetelése
B
Tartályok és készülékek hőszigetelése
B
Kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések hőszigetelése
B
Kőolajfinomítók berendezéseinek hőszigetelése
B
Tartó- és távtartó szerkezetek gyártása, szerelése
B
Hőszigetelt csővezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek
védőburkolatai
B
Hőszigetelt tartályok és készülékek védőburkolatainak kivitelezése
B
Hőszigetelt kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések védőburkolatainak kivitelezése
B
Kőolajfinomítók hőszigetelt berendezéseinek védőburkolatainak kivitelezése
B
Mérő- és hegyes körzők
B
Acél derékszögek
B
Rajzsablonok
B
Lyukasztó szerszámok és gépek
B
Fúró- és csavarbehajtó gépek
B
Él- és körhajlító gépek
B
Kézi- és elektromos peremező gépek
B
Körkivágó gépek

B
B
B
B
B
B
B
B

Kézi lemezvágó ollók
Karos-, íves- és tábla lemezvágó gépek
Számítógéppel vezérelt plazma- és elektromos üzemű lemezvágó gépek
POP szegecselők
Korrózió fogalma, korrózió elleni védelem változatai, szigetelés alatti korrózió (CUI) megelőzése
Védőburkolatok tömítőanyagai, tömítési technológiák
Védőburkolati elemek szakszerű gyártása, szerelése, bontása
Kész ipari hőszigetelő és védőburkolati rendszerek méret- és minőségellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi számítógéphasználat
3
Olvasható kézírás
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Épületgépészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti műszaki rajzról vázlat készítése
4
Ipari bádogos munkákkal kapcsolatos rajzok, rajzjelölések olvasása, értelmezése
4
Izometrikus rajzok olvasása, készítése ipari berendezésekről felmérés alapján
3
Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajzok jelölésrendszerének értelmezése
5
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
5
Szakmai számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Térgeometriai használati készség
5
Mérő- és jelölőeszközök használata
4
Rajzolóeszközök használata
5
Hőszigetelő réteg, tartószerkezetek és védőburkolat szereléséhez szükséges kéziszerszámok
használata
4
Idomacélok daraboló és megmunkáló gépeinek használata
5
Finomlemezek szabásához, megmunkálásához szükséges gépek használata
3
Anyagok és előregyártott burkolati elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ellenőrző képesség
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6240-11 Díszműbádogos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Épület jellegéhez igazodó díszítő elemeket és anyagot választ
Épületbádogos-munkák kivitelezését, felújítását végzi műemlék jellegben
Díszítőbádogos termékeket készít, összeállít, felszerel:
Csatorna-díszlemezek, vízgyűjtő üstök, díszablakok, kéménytoldatok
Csúcsdíszek, forgók, szélirányjelzők
Baluszter és konzolburkolatok
Virágtartók, vázák, urnák
Kéregöntött díszek
Oszlopfej-díszek
Virág-, levél-, füzér- és egyéb díszek stb.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Fémek
C
Építészeti stílusok
B
Díszműbádogos elemek szabásrajza (csúcsdíszek, csatorna-díszlemezek, vízgyűjtő üstök,
díszablakok)
B
Kiegészítő elemek
B
Díszítőbádogos-munkák formái, anyagai, követelményei
C
Műemlékvédelem a díszműbádogos munkáknál
B
Öntés, kovácsolás, hőkezelés
B
Fémek képlékeny alakításának eljárásai
B
A fémek forrasztási, hegesztési és ragasztási eljárásai
B
A korrózió elleni védelem változatai
C
Méret- és minőségellenőrzés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Építészeti stílusjegyek felismerése
3
Szakmai nyelvű írás-, fogalmazáskészség
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak, részletrajzainak
olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
5
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
5
Szakmai számolási készség
4
Mennyiségérzék
4
Geometria használati készség
5
Mérő- és jelölő eszközök használata
4
Rajzolóeszközök használata
4
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
5
Forrasztóeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)

Figyelem-összpontosítás
A 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6238-11
Épület- és építménybádogos alapfeladatok
6239-11
Épület- és építménybádogos feladatok
A 31 582 07 0010 31 02 azonosító számú, Ipari szigetelő-bádogos megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
2603-10
Ipari szigetelő-bádogos feladatok
A 31 582 07 0001 31 01 azonosító számú, Díszműbádogos megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6240-11
Díszműbádogos feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely 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:
6234-11 Építőipari közös tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
A munkavégzés komplex feltételei, 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 hozzárendelt 2. vizsgafeladat
Földszinti alaprajz rajzi jelöléseinek értelmezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
Munkajogi és vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
40%
3. feladat
20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6238-11 Épület- és építménybádogos alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Különböző szelvényű csőelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással, átlapolással)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Különböző szelvényű csatornaelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással, átlapolással)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6239-11 Épület- és építménybádogos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületbádogos-szerkezetek (vízgyűjtő és vízlevezető szerkezetek), vonalas szerkezeti elemek
készítése, szerelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fémlemezfedés tető modellen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tető- vagy homlokzati rajz alapján vázlatrajz készítése, anyagszükséglet számítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Anyagfelhasználás és gyártásismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
35%
2. feladat
35%
3. feladat
20%
4. feladat
10%

4. vizsgarész
2603-10 Ipari szigetelő-bádogos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hőszigetelő-bádogos szakma elméleti alapjai, szerepe, szerkezeti elemei és kialakítása.
Hőszigetelő anyagok, meleg- és hidegtechnológiai szigetelés, védőburkolati rendszerek.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hőszigetelés készítése csőmodellen, előírt anyaggal, technológiával, védőburkolati elem
szerkesztése, gyártása méretezett rajz alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
300 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hőtechnikai alapismeretek, hőszigetelés feladatai, gazdaságossága, hőszigetelő anyagok,
előregyártás, -szerelés, munkabiztonság, izometrikus felmérés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
25%
2. feladat
50%
3. feladat
25%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6240-11 Díszműbádogos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Díszműbádogos termék szerkesztése (szabásrajz)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az 1. feladat díszműbádogos termékének összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
360 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Építészeti stílusok, díszműbádogos technológiák
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
50%
3. feladat
20%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 582 07 0010 31 01 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:
20
2. vizsgarész:
30
3. vizsgarész:
50

A 31 582 07 0010 31 02 azonosító számú, Ipari szigetelő-bádogos megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:
20
4. vizsgarész:
80
A 31 582 07 0001 31 01 azonosító számú, Díszműbádogos szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében:
5. vizsgarész:
100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Az a vizsgázó, aki a 0459-06, 088606 számú követelménymodul mindegyikét egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 623411 számú követelménymodul teljesítése alól.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-

Anyagmozgató eszközök
Mérőeszközök
Jelölőeszközök
Forrasztóeszközök
Lemezollók
Fogók
Kalapácsok
Szegecsezők
Elektromos kézi kisgépek
Fémipari kéziszerszámok
Szerelőszerszámok
Telepített lemezmegmunkáló gépek, felszerelések
Műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
Anyagmozgató gépek, eszközök
Szerelő- és bontószerszámok
Lemezmegmunkáló szerszámok

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

Díszműbádogos

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Bádogos

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

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

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első
tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra, 2 szakképző évfolyam esetében az első tanévet
követően 160 óra.
A II. Egyéb adatok pont 1. számú alpontjában a szakmai előképzettségként feltüntetett bádogos végzettségnek a
következők fogadhatók el:
Bádogos:
a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló
18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján:
− 1622 (OSZJ) számú Bádogos és épületbádogos
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 12/1996. (XII. 29.) MüM, illetve az
1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján:
− 19 2 7633 02 40 03 számú Bádogos és épületbádogos,
− 31 5216 02 számú Bádogos és épületbádogos,
31 582 07 1000 00 00 számú Épület- és építménybádogos

