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4. Hozzárendelt FEOR szám:

5.
Szakképzési 

évfolyamok száma Óraszám

2 2000

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus

Szakképesítések köre:
Nincs

Nincsenek

Nincs

Szakképesítés megnevezése

Magasépítő technikus

3123

Képzés maximális időtartama:
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1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 60
3. Gyakorlat aránya: 40

4. van

5.
Ha szervezhető, mikor:

6.

II.
EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Magasépítő technikus

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-

érettségi vizsga

-

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

%
%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
-
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1.

2.

3.

megnevezése
Mélyépítő technikus
Vízépítő technikus
Műemlékfenntartó technikus

III.
MUNKATERÜLET

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma FEOR megnevezése

Építésztechnikus3123

Részt vesz a beruházás munkáiban
Előkészíti a kivitelezés folyamatait, munkálatait
Részt vesz a kivitelezési munkák előkészületeiben

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Részt vesz a kivitelezési munkák folyamatainak lebonyolításában
Előkészítő kivitelezési munkát irányít
Kivitelezési folyamatokat irányít és ellenőriz
Adminisztrációs és a kivitelezés lezárásával kapcsolatos feladatokat végez

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma

54 582 04 0000 00 00

54 215 01 0000 00 00
54 582 05 0000 00 00
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A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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:

C Anyagmennyiség-meghatározás
C Rendelési dokumentumok
C Szállítás

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
IV.

0459-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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C Munka megkezdésének feltételei
B Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C Az elvégzett munka dokumentálása
B Hulladékkezelés
B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B Elsősegélynyújtás
B Tűzvédelem
A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
C Hatósági előírások
A Védőruhák, védőfelszerelések használata
B Környezetvédelem
C Felmérés szabályai
C Kiviteli tervek

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

Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség

Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség

Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Építőipari kivitelezés előkészítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0681-06
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Felveszi  a kapcsolatot a tervezőkkel
Anyagot és szerkezeti elemeket rendel
Bekéri a közreműködő kivitelező partnerek árajánlatait
Ellenőrzi a munkaterületet megközelítés, munkavégzés és munkavédelem
szempontjából
Megszervezi a munkaterületre történő felvonulást
Szakmai tanácsaival segíti a munkát, irányítja a munkásokat
Kapcsolatot tart a kivitelezésben érintett személyekkel
Víztelenítési munkát szervez, irányít
Irányítja a földmunkákat
Dúcolási, munkagödör-biztosítási feladatokat irányít
Koordinálja a szakipari munkákat
Tereprendezési munkákat irányít
Gondoskodik a munkaterület folyamatos takarításáról
Megszervezi a munka-, és balesetvédelmi oktatást a munkások számára
Nyilvántartásokat vezet
Az építés közben felmerülő problémákat kezeli
Felszámolja a felvonulási épületeket

Tulajdonságprofil:

B Talajmechanika
B Alapozás
B Földmunkák, tereprendezés
A Tűzrendészeti előírások
B Kapcsolattartás megbízóval, beruházóval
B Munkaerő-nyilvántartás adminisztrációs előírásai
A Balesetvédelmi oktatás szervezésének,  tartásának előírásai
B Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal
B Kőműves munkák
B Tetőfedő, szigetelő munkák
B Burkoló munkák
B Víztelenítés
B Munkagödör körülhatárolása
B Külső kapcsolatok dokumentálása (levelezés, számlák, engedélyek stb.)
B Munkakörülmények meghatározása
B Napi feladatok rögzítési követelményei
B Balesetek, rendkívüli események rögzítése
B Kész munka dokumentumai (mennyiségek)
A Fej feletti munka
A Munkagödörben végzett munka
A Állványon végzett munka
A Elektromos eszközökkel végzett munka

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzrendészeti jelképek értelmezése
5 Balesetelhárítás/kármentés érdekében szükséges eszközök használata

Állóképesség
Térlátás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Szervezőkészség

Interperszonális rugalmasság
Konszenzus készség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség

Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Építőipari kivitelezés irányítása

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

A munkát megelőzően kitűzési feladatokat lát el
Kitűzi a közművek nyomvonalait
Kitűzi az építményt
Koordinálja  a zsaluzási munkákat
Ellenőrzi, ellenőrizteti a vasalásokat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0682-06
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Ütemezi a betonozási munkákat
Kialakítja, kialakíttatja és folyamatosan felügyeli a segédüzemek működését
Irányítja, felügyeli a betonozási munkát
Minőségellenőrzéshez próbatesteket készít, mintát vesz
Betonozás után ellenőrzi a méret- és alakhelyességet
Gondoskodik a téliesítésről és a beton utókezeléséről
Megszünteti a téliesítést, kijelöli a bontásirányítót
Irányítja az építési segédszerkezetek építését, bontását
Irányítja az előregyártott szerkezetek beépítését
Irányítja, felügyeli a teherhordó szerkezetek építését
Irányítja, felügyeli a nem teherhordó szerkezetek építését
Irányítja, felügyeli az előregyártott tetőszerkezet összeszerelését
Irányítja a könnyűszerkezet beépítését
Irányítja a lépcsőszerkezet beépítését
Folyamatosan felügyeli a víz-, hő- és hangszigetelési munkák végzését és megóvását

Tulajdonságprofil:

B Előregyártott szerkezetek, épületegységek
B Vízszigetelés
A Bontások tervezése
B Különleges anyagú építmények (ponyva, üveg)
B Építési munkahelyen szükséges segédüzemek (habarcsüzem stb.)
B Építési géplánc telepítése
B Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal
B Állványozási munkák
B Kőművesmunkák
B Betonozási munkák
B Előregyártás
B Tetőfedő, szigetelő munkák
B Burkoló munkák
B Hő-, hangszigetelés
B Víztelenítés
B Munkagödör körülhatárolása
B Alépítményi vízszigetelés
B Alapozás-kivitelezési technológiák
B Csőfektetési technológiák
B Zsaluzási munkák
B Vasszerelési-betonozási munkák
C Épületasztalos munkák
C Szárazépítési technológiák
C Üvegezési munkák
C Épületlakatos munkák
B Külső kapcsolatok dokumentálása (levelezés, számlák, engedélyek stb.)

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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B Munkakörülmények meghatározása
B Laboratóriumi jegyzőkönyvek adatai
B Minőségi ellenőrzések megrendelése/eredmények dokumentálása (próbadarab stb.)
A Bontási munka
A Fej feletti munka
A Munkagödörben végzett munka
A Állványon végzett munka

5 Tájékozódás
5 Térérzékelés
5 Kitűzési eszközök, műszerek használata
4 Építőanyag-laboratóriumi eszközök használata
4 Laboratóriumi jegyzőkönyvek olvasása, értelmezése

Állóképesség
Egyensúlyérzékelés
Térlátás
Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Szervezőkészség

Interperszonális rugalmasság
Konszenzuskészség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség

Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Építőipari kivitelezés tervezése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket
Irányítás mellett terveket szerkeszt
Irányítás mellett költségvetést készít

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0688-06
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Részt vesz a tervdokumentáció összeállításában
Kiviteli és organizációs terveket egyeztet
Irányítja az építési terület lekerítését
Megszervezi és irányítja az ideiglenes energiaellátás és közművek építését
Kijelöli, felépítteti, megrendeli az építkezés ideiglenes építményeit
Kijelöli, biztosítja a szállítási útvonalakat az építési területen belül, és kapcsolódását a
külső úthálózattal
Koordinálja a szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag)
Felméri az elvégzett munkákat
Megszervezi az átadás-átvételi eljárást

Tulajdonságprofil:

B Épületszerkezettan
B Erőtan, statika
B Épületfizika, hőtechnika
B Előregyártott szerkezetek, épületegységek
B Építőanyagok
B Műemlékvédelem
C Ideiglenes építmények tervezése
B Organizáció (felvonulás-levonulás)
B Ideiglenes energiaellátási szükségletek meghatározása
B Öltöző és egyéb szociális létesítmények igénye
C Tárolási előírások
C Szállítóeszközök építési területen belül
C Közúti és vasúti szállítás
C Szervezeti felépítés (pl. építésvezető-munkahelyi mérnök-művezető)
B Kapcsolattartás a hatóságokkal
B Kapcsolattartás szabályai, előírásai a dolgozókkal, beosztottakkal
B Árajánlatok készítésének szabályai
B Költségvetési ismeretek
A Mennyiségek meghatározása, matematikai műveletek
B Adózási ismeretek (áfa)
B Építésgépesítés (daru stb.)
B Munkagödör körülhatárolása
B Külső kapcsolatok dokumentálása (levelezés, számlák, engedélyek stb.)
B Munkakörülmények meghatározása
B Napi feladatok rögzítési követelményei
B Balesetek, rendkívüli események rögzítése
B Munkaterület átvételi jegyzőkönyv vezetése
B Kész munka dokumentumai (mennyiségek)
B Kész munka átadási jegyzőkönyve
B Anyagok minőségének igazolási rendszere
A Elektromos eszközökkel végzett munka

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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A Anyagszállítás, terhelhetőség
A Munkavégzés zajos, poros területen
A Veszélyes anyagokkal végzett munka
B Folyamatos munkavégzés, pihenőidő
B Takarítás
B Hulladékkezelés
B Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3 ECDL Képszerkesztés
3 ECDL CAD
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Kézírás
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3 Idegen nyelvű kézírás
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3 Idegen nyelvű beszédkészség
3 Telefonálás idegen nyelven
4 Információforrások kezelése
5 Építészeti rajz olvasása, értelmezése
4 Építészeti, műszaki rajz készítése
4 Építőipari tervek, rajzok olvasása, értelmezése
5 Biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzrendészeti jelképek értelmezése
5 Elemi számolási készség
5 Mennyiségérzék
4 Mértani képesség
5 Irodatechnikai eszközök használata
5 Balesetelhárítás/kármentés érdekében szükséges eszközök kezelése

Állóképesség
Térlátás

Személyes kompetenciák:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás
Szervezőkészség

Interperszonális rugalmasság
Konszenzuskészség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség

Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:
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azonosítója megnevezése
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
0681-06 Építőipari kivitelezés előkészítése
0682-06 Építőipari kivitelezés irányítása
0688-06 Építőipari kivitelezés tervezése

Az 54 582 03 0000 00 00 azonosító számú, Magasépítő technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
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1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

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%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0681-06 Építőipari kivitelezés előkészítése

Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése
számítógépen

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró 
vizsga eredményes letételével

A szakmai vizsga részei:
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 10%
3. feladat 60%
4. feladat 10%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 60 perc

Laboratóriumi mérés (betonszilárdság, vízfelvétel stb.) elvégzése

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0682-06 Építőipari kivitelezés irányítása

Kitűzési feladatok végzése (csoportos feladat)

3. vizsgarész

Különleges építési körülmények sajátosságainak, biztonsági előírásainak
ismertetése

Hivatalos levél megválaszolása (Word)

Építéshelyi problémák megoldása, különböző szakmák irányítása (csoportos
feladat)

Tervek alapján egy építmény bemutatása (pl. előkészítő tárgyaláson)

15



A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 10%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 40%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 75 perc

Költségvetés készítése kiviteli terv alapján számítógéppel, kiviteliterv-részlet
számítógépes feldolgozása

Építés közben előforduló, azonnali intézkedést igénylő statikai problémák
megoldása

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0688-06 Építőipari kivitelezés tervezése

Építési segédüzem (pl. habarcskeverő) munkafolyamatainak ismertetése

Kivitelezési munkák (betonozás, falazás, vakolás stb.) technológiai sorrendjének
ismertetése

Különleges építési körülmények között végzett munkák irányítása (pl. állványon
dolgozó kőművesek, fej felett szerelő szárazépítők) (csoportos feladat)
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 5%
4. feladat 15%
5. feladat 5%
6. feladat 25%

3.

15
20
35
30

4.
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

Építésszervezési előírások, követelmények ismertetése

Építési terület berendezése, segédüzemek helyének kitűzése organizációs terv
alapján (csoportos feladat)

Magyar nyelvű hivatalos levél megfogalmazása (kézírás)

Idegen nyelvű, építési technológiát ismertető szöveg feldolgozása

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 582 03 0000 00 00 azonosító számú, Magasépítő technikus megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:
2. vizsgarész:
3. vizsgarész:
4. vizsgarész:

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
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5.
-
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
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A képzési feladatok 
teljesítéséhez szükséges 

eszközök és felszerelések 
minimuma

M
ag

as
ép

ítő
 te

ch
ni

ku
s

Számítógép X
Szoftverek X
Nyomtató X
Irodatechnikai eszközök X
Mérőműszerek X
Laboratóriumi eszközök, 
berendezések, műszerek X
Kéziszerszámok X
Anyagmozgató gépek, 
berendezések, eszközök X
Elektromos kisgépek X
Kitűző eszközök X
Talajmunkák kéziszerszámai X
Szintező műszerek X
Állványok X
Egyéni védőfelszerelés X
Munkabiztonsági eszközök, 
felszerelések X
Műszaki dokumentáció X

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
VI.
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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

VII.
EGYEBEK
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