
ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Ács, állványozó 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés   
  Azonosítószám: 33 582 01 0100 21 01 
  Megnevezés: Állványozó 
 
3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek  
 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs  
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7612 
 
5. Képzés maximális időtartama: 
 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok 
száma Óraszám 

Ács, állványozó 2 2300 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Ács, állványozó 
 
1. 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: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség 

 vagy 
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési 

évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és 
oktatásban részt vevő tanulók esetében – a 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% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető 

Ha szervezhető, mikor: a képzési idő felét követően  
 

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Állványozó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 
 
2. A képzés maximális időtartama: 
 Szakképzési évfolyamok száma: - 
 Óraszám: 800 
 
3. Elmélet aránya: 30% 
 
4. Gyakorlat aránya: 70% 
 
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

7612 Ács-állványozó 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatot 
Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez 
Anyagokat számol, rendel, tárol és felhasznál 
Hagyományos zsaluzatot készít és bont 
Zsalurendszerekből zsaluzatot készít, bont és karbantart  
Hagyományos állványzatot készít és bont 
Korszerű állványzatot szerel, épít és bont 
Faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít 
Előregyártott faszerkezeteket beépít 



 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

31 582 03 0000 00 00 Építményszerkezet-szerelő 
31 582 05 0000 00 00 Építményzsaluzat-szerelő 
31 582 15 1000 00 00 Kőműves 

 
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 Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területük 
D A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai 
C A munkavállalás alapfeltételei 
C  Munkaszerződés kötés  
C  Munkaadó, munkavállaló jogai és kötelezettségei 
C  Tételes költségvetési kiírás felépítése  
C Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben 
C Vállalkozási formák 
C Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének feltételei 
D  Vállalkozásokról szóló jogszabályok 
A  Munkanapló vezetés 
B  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: 
6235-11 Zsaluzatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Méretre szabott zsalutáblát készít 
Összeállítja a zsalutáblákat 
Rögzíti az összeállított zsalutáblákat. A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti 
Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz, szükség esetén korrigál 
Elbontja a zsaluszerkezetet 
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot 
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja 
A kötőelemeket és a segédanyagokat előkészíti 



Szerkezeti és magassági méreteket kitűz 
Összeállítja a zsaluszerkezet elemeit, és ideiglenesen rögzíti 
Elvégzi a finombeállítást és a merevítést 
Az áttörések helyeit kiméri 
A zsaluszerkezet elemeit visszabontja 
A zsaluszerkezetben kizárásokat készít 
A zsaluszerkezet elemeit tisztítja 
A zsaluszerkezet elemeit utókezeli 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei 
D Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
C Mérési módszerek 
B Anyagszükséglet 
B Szabvány 
B Rajzszabványok és szabványos jelölések 
B Műszaki rajzi alapismeretek 
B Terv és dokumentációk fajtái 
B Fűrészek, fűrészgépek 
B Fafelület megmunkáló és emelőgépek 
B Csavarbehajtó gépek 
B Hasító és forgácsoló kéziszerszámok 
B Szerelő és bontó kéziszerszámok 
B Célszerszámok 
B Mérőeszközök 
B Jelölő eszközök 
B Gyalugépek 
B Marógépek 
B Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák 
C Rendszerzsaluzatok típusai, szerelésük, bontásuk, mozgatásuk 
C Zsaluzáshoz szükséges mérések, kitűzések 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése 
4 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
4 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése 
4 Tervdokumentáció értelmezése 
5 Mérőeszközök használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 
4 Faipari gépek használata 
5 Szerelő és bontó szerszámok használata 
3 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 
3 Zsalukiosztási rajz olvasása, értelmezése 
4 Elektromos építőipari kisgépek használata 
4 Zsaluszerelési kéziszerszámok használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Konszenzuskészség 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Kontroll (ellenőrző képesség) 



Módszeres munkavégzés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6236-11 Állványzatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elvégzi a tartóelemek kiosztását 
Elhelyezi a teherelosztókat 
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit 
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat 
Elkészíti a védőkorlátot 
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges védőszerkezeteket 
Elbontja a védőfelszereléseket 
A pallóterítést bontja 
A tartóelemeket és a rögzítést bontja 
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja 
Az állványanyagot fajtánként deponálja 
Rögzíti az állványelemeket egymáshoz és a falhoz 
Elhelyezi a járóelemeket 
Merevítéseket készít 
Védőszerkezeteket helyez el 
Védőtetőt készít 
Bontja a járó elemeket 
Szétszereli az állványszerkezetet 
Az állvány fémszerkezeteit tisztítja 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei 
D Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
E Fűrészáru szárítási módjai 
E Kötőelemek felhasználása, típusai 
B Szabvány 
C Méretmegadási módok 
C Ábrázolási módok 
B Rajzszabványok és szabványos jelölések 
B Műszaki rajzi alapismeretek 
B Tervek és dokumentációk fajtái 
B Fűrészek, fűrészgépek 
B Fafelület megmunkáló és emelőgépek 
B Csavarbehajtó gépek 
B Hasító és forgácsoló kéziszerszámok 
B Szerelő és bontó kéziszerszámok 
B Célszerszámok 
B Mérőeszközök 
B Jelölő eszközök 
B Gyalugépek 
B Marógépek 
B Kötések, kapcsolások, tartók 
B Feszítő- és függesztőművek 
B Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók 
B Állványelemek készítése 
B Bontás és átalakítás 
A Tűzvédelmi előírások 
A Tűzveszélyes anyagok 
D Az iparban használatos legfontosabb fémek 
D Különböző fémek tulajdonságai 
C Szerkezetépítés fémből készült anyagai és eszközei 



B Szabvány 
B Célszerszámok 
B Mérő eszközök 
B Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók 
B Bontás és átalakítás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése 
4 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
4 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése 
4 Tervdokumentáció értelmezése 
5 Mérőeszközök használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 
4 Faipari gépek használata 
5 Szerelő és bontó szerszámok használata 
3 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 
 

Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 

Társas kompetenciák: 
Konszenzus készség 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 
Módszeres munkavégzés 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6237-11 Ácsszerkezetek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Zsinórpadokat készít 
A szerkezeti elemeket méretre szabja 
Fakötéseket készít 
Az előkészített elemeket a helyére teszi 
Az elhelyezett elemeket rögzíti 
A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja 
Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi 
A merevítő elemeket beépíti 
Szerkezeti kiváltásokat készít 
Fa kerítésmezőt szerel 
Külső és belső faburkolatokat készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei 
B Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
E Fűrészáru szárítási módjai 
E Kötőelemek felhasználása, típusai 
C Mérési módszerek 
B Anyagszükséglet 
B Szabvány 
C Méretmegadási módok 



C Ábrázolási módok 
B Rajzszabványok és szabványos jelölések 
B Műszaki rajzi alapismeretek 
B Tervek és dokumentációk fajtái 
B Fűrészek, fűrészgépek 
B Fafelület megmunkáló és emelőgépek 
B Csavarbehajtó gépek 
B Hasító és forgácsoló kéziszerszámok 
B Szerelő és bontó kéziszerszámok 
B Célszerszámok 
B Mérőeszközök 
B Jelölő eszközök 
B Gyalugépek 
B Marógépek 
B Kötések, kapcsolások, tartók 
B Fedélszerkezetek és héjazatok 
B Feszítő- és függesztőművek 
B Bontás és átalakítás 
C Faszerkezetű házak, épületszerkezetek 
B Dúcolások, kiváltások 
D Beton- és vasbetonszerkezetek 
B Kiegészítő szerkezetek készítése (egyszerű bútorok, falépcsők, ajtók) 
C Zajcsökkentési megoldások 
A Tűzvédelmi előírások 
A Tűzveszélyes anyagok 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése 
4 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
4 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer ismerete 
4 Geometria használati készsége 
4 Tervdokumentáció értelmezése 
5 Mérőeszközök használata 
4 Rajzolóeszközök használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 
4 Faipari gépek használata 
5 Szerelő és bontószerszámok használata 
3 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Konszenzus készség 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellenőrző képesség) 
Módszeres munkavégzés 



 
A 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 
6235-11 Zsaluzatok 
6236-11 Állványzatok 
6237-11 Ácsszerkezetek 

 
 

A 33 582 01 0100 21 01 azonosító számú, Állványozó megnevezésű részszakképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
6234-11 Építőipari közös tevékenység 
6236-11 Állványzatok 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely 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: 
6235-11 Zsaluzatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kapott dokumentáció alapján zsalutáblák készítése, egyszerű zsaluzat építése, bontása 
(csoportos feladat) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Építészeti műszaki rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási 
területei, technológiája 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Rendszerzsaluzat szerelése, bontása zsalukiosztási rajz és anyagkigyűjtés alapján (csoportos 
feladat) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Rendszerzsaluzatok típusai, felhasználási területei, zsalukiosztás elvei 
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 20% 
3. feladat 30% 
4. feladat 20% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6236-11 Állványzatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Hagyományos állványzat részei, hagyományos állványzati rajz készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 30 perc  
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Műszaki tervdokumentáció alapján hagyományos állványzat építése (csoportos feladat) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Korszerű állványzatok típusai, felhasználási területei 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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



A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 
Műszaki tervdokumentáció alapján korszerű állványzat építése (csoportos feladat) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 
4. feladat 30% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6237-11 Ácsszerkezetek  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Ácsszerkezetek anyagai, anyagainak védelme, ácsszerkezetek fajtái, alkalmazásuk 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Építészeti terv, dokumentáció alapján megadott ácsmunkához rajz készítése, szerkesztése, 
értelmezése, anyagszükséglet számítása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Fakötések alkalmazása, elkészítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Kötőácsmunkák (ideiglenes/végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, 
függesztő és feszítőművek stb.) részfeladatainak elvégzése (csoportos feladat), technológiai 
folyamat ismertetése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 180 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 
4. feladat 40% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 
és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 20 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 40 

 
A 33 582 01 0100 21 01 azonosító számú, Állványozó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek 
és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 50 
3. vizsgarész: 50 



 
A 33 582 01 1000 00 00 azonosító számú, Ács, állványozó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek 
és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 582 01 0100 21 01 azonosító számú, Állványozó 
megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik 

2. vizsgarész: 30 
4. vizsgarész: 70 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Az a vizsgázó, aki a 0459-06, 0886-
06 számú követelménymodul mindegyikét egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 6234-
11 számú követelménymodul teljesítése alól. 
Az a vizsgázó, aki a 0460-06 és 0461-06 számú követelménymodulokat egy korábbi szakmai vizsgán már 
teljesítette, felmentést kap a 6235-11 számú követelménymodul teljesítése alól.  
Az a vizsgázó, aki a 0462-06 és 0463-06 számú követelménymodulokat egy korábbi szakmai vizsgán már 
teljesítette, felmentést kapa 6236-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 
VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

 Á
cs
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Faipari kéziszerszámok X X 
Faipari kézi elektromos kisgépek X X 
Faipari telepített gépek X X 
Mérőeszközök X X 
Szerelőszerszámok X X 
Állványkezelő célszerszámok X X 
Bontószerszámok X X 
Műszaki dokumentáció X X 
Számítógép X X 
Szoftverek X X 
Nyomtató X X 
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X X 
Anyagmozgató gépek, eszközök X X 
 

 
VII. 

EGYEBEK 
 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első 
tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet 
követően 160 óra. 
 


