
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.          A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 
 
2.          A szakképesítés megnevezése: Árnyékolástechnikai szerelő 
 
3.          A szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs  
 

3.2 Szakképesítés-elágazások  Nincsenek  
 

3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs  
  
4.         Hozzárendelt FEOR szám: 7639 
 
5.         Képzés maximális időtartama:  

Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok 
száma 

Óraszám 

Árnyékolástechnikai szerelő - 500 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ 
 
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 megszerezhetők 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% 
 
4.         Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):  -  

Időtartalma (évben vagy félévben):  - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):   nem szervezhető 



Ha szervezhető, mikor:   - 
 

6.         Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

7639 Egyéb építési szakipari foglalkozások 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Előkészítő munkát végez 
Speciális szerkezetet készít 
Árnyékolószerkezetet épít be 
Átadja a kész munkát 
Garanciális javítást végez 
 

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:  
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

- - 
 

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: 
0466-11 Árnyékolástechnikai szerkezet készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Összeállítja a megrendelt berendezés alkatrész- és anyaglistáját 
Szabáslistát készít 
Méretre darabolja a szükséges anyagokat 
Összeszereli, csomagolja, szállításra előkészíti az árnyékoló berendezést 
Árnyékolót a felmért helyre szereli, kötőelemekkel rögzíti 
Redőnyt szerel 
Szúnyoghálót szerel 
Napellenzőt szerel 
Rolót szerel 
Külső lamellás árnyékolót szerel 
Szalagfüggönyt szerel 
Pliszét szerel 
Reluxát szerel 
Lapfüggönyt szerel 
Kézi vagy elektromos működtető berendezést felszerel, üzembe helyez 
Ellenőrzi az árnyékoló-szerkezet működését 
Betanítja a szerkezet működtetését 
Felhívja a figyelmet a megfelelő használatra, kezelésre, az esetleges hibalehetőségekre 
Átadja a kezelési útmutatót, a minőségi bizonylatot, a garancialevelet 
Szerviz szolgáltatást ajánl 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Munka megkezdésének és végzésének feltételei 
B Külső és belső árnyékoló szerkezetek 
B Külső és belső árnyékoló anyagok típusai, jellemzői 
B Redőnyök típusai, anyagai, szerelési technológiája 
B Napellenzők típusai, anyagai, szerelési technológiája 
B Külső lamellás árnyékolók típusai, anyagai, szerelési technológiája 
B Szúnyoghálók, naphálók típusai, anyagai, szerelési technológiája 
B Télikert külső és belső árnyékolók típusai, anyagai, szerelési technológiája 
B Belső rolók típusai, anyagai, szerelési technológiája 
B Szalagfüggönyök anyagai, szerelési technológiája 
B Reluxák anyagai, szerelési technológiája 
B Pliszérolók anyagai, szerelési technológiája 
B Lapfüggöny anyagai, szerelési technológiája 
B Egyedi bevilágítók, kupolák árnyékolási lehetőségei 
B Elektromos motorok, vezérlések fajtái, típusai, szerelési, bekötési technológiája 
B Árnyékolók felújítása, javítása 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Árnyékolástechnikai berendezések rajzainak olvasása, értelmezése 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Mérőeszközök használata 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
4 Alkatrész és anyaglista olvasása, értelmezése 



4 Alkatrész és anyaglista készítése 
 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Térlátás 
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Segítőkészség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Együttműködési készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerező képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A 31 582 22 000000 00 azonosító számú, Árnyékolástechnikai szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 
0466-11 Árnyékolástechnikai szerkezet készítése 

 
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: 
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: 



0466-11 Árnyékolástechnikai szerkezet készítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat 

Árnyékolószerkezet beépítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat 

Megrendelő betanítása az árnyékoló-szerkezet kezelésére és tájékoztatás a garanciáról, 
javításról (szituációs gyakorlat) 

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. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 582 22 0000 00 00 azonosító számú, Árnyékolástechnikai szerelő megnevezésű szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 30 
2. 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 követelménymodulok mindegyikét egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 
6234-11 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 
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Szárazépítő kéziszerszámok X 
Szárazépítő elektromos kisgépek X 
Mérőeszközök, kitűzők X 
Állványok X 
Állványkezelő célszerszámok X 
Bontószerszámok X 
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X 
Anyagmozgató berendezések, gépek, eszközök X 
 


