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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 215 01 0000 00 00
54 582 03 0000 00 00
54 582 04 0000 00 00
54 582 05 0000 00 00

Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Vízépítő technikus

Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Vízépítő technikus

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 5%.

T 1/3

T 0688-06/3/1

Feladat
Összesen: 100 pont
Ön az építőipari kivitelezéssel foglalkozó Minőség Építőipari Kivitelező Zrt. alkalmazottja.
Most kezdődő munkájuk egy irodaház építése a Budapest, Acél u. 60. sz. alatti ingatlanon
(Hrsz. 05/505). A munkára vonatkozó építési szerződést a Megrendelő Kht.-val mint
építtetővel kötötték.
A mai napon zajlik a munkaterület átadás-átvétele.
Az Ön cégét Sas Sándor építésvezető és Kiss Miklós művezető, valamint Ön mint
jegyzőkönyvvezető képviselik. A területet bejárva megállapították, hogy munkavégzésre
alkalmas.
Az építtető képviseletében megjelent Kovács Sámuel műszaki ellenőr, valamint a cég
tulajdonosa, Sós Károly, akik felhívták a figyelmet a keletkező hulladék szabályos kezelésére.
Jelenlévők megállapodtak abban, hogy az elkészített jegyzőkönyv hitelesítésével Kovács
Sámuel műszaki ellenőrt és Sas Sándor építésvezetőt bízzák meg.
Hitelesítésre készítse elő az építési terület átadás-átvételének jegyzőkönyvét, amely a
felszólalók mondanivalójának lényegét rögzíti!
A jegyzőkönyvet a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével, kézírással készítse el!
Információ:
A jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív elkészítése nem része a feladatnak.
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Jegyzőkönyv
Készült:
Jelen vannak:

A jegyzőkönyvet vezeti:
Tárgy:

A jegyzőkönyv érdemi tartalma, nyilatkozatok:

K. m. f.
-----------------------------Jegyzőkönyvi hitelesítők (a jegyzőkönyv felvételekor jelen voltak, és átolvasás után aláírták):
--------------------

--------------------
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