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3.1 Részszakképesítések

3.2 Elágazások

3.3 Ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

5.
Szakképzési 

évfolyamok száma Óraszám

- 2000Építményszigetelő

7631

Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Nincs

Megnevezés: Vízszigetelő

Nincsenek

Megnevezés: Hő- és hangszigetelő
Azonosítószám: 31 582 04 0100 31 02

Szakképesítések köre:

Azonosítószám: 31 582 04 0100 31 01

A szakképesítés megnevezése: Építményszigetelő

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A szakképesítés azonosító száma: 31 582 04 0000 00 00

ÉPÍTMÉNYSZIGETELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
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1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 50
3. Gyakorlat aránya: 50

4. -

5.
Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
-

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): -

%
%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

-

-

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

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Építményszigetelő

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

II.
EGYÉB ADATOK
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Hő- és hangszigetelő

1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2.

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

5.

6.

Vízszigetelő

1.

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

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

%
%

Szakképzési évfolyamok száma: -
Óraszám: 1600

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés maximális időtartama:

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

-

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

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

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
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Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2.

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

5.

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

%

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

Óraszám: 1600

%

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

-

-

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
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1.

2.

3.

megnevezése
Kőműves

Befejező munkálatokat végez
Szigetelési utómunkálatokat végez

31 582 15 1000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma

Előkészíti a munkát
Előkészíti a vízszigetelést
Nedvességhatások szerinti vízszigetelést készít
Tetőszigetelésnél rétegrendet készít
Utólagos szárítást, vízszigetelést készít
Vízelvezetéseket készít
Hő- és hangszigetelési munkát végez
Utólagos homlokzati hőszigetelést készít

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma FEOR megnevezése

Építmény- és épületszigetelő7631

III.
MUNKATERÜLET
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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
C Munka megkezdésének feltételei

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
IV.

0459-06
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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:
Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I.

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Előkészíti, tisztítja a felületet

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0476-06

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:
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Kellősít, a szigetelés aljzatát alkalmassá teszi
Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
A gépészeti áttörések környezetét előkészíti
A technológia szerinti szigetelőanyagot használ
Kent vagy szórt szigetelést készít
Szigetelő lemezeket fektet
A csatlakozások környezetét a technológiának megfelelően megerősíti, kialakítja
Megvizsgálja a szigetelendő felületet
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat
Elvégzi az anyag rögzítését
Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el
Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről
Utólagos szigetelő munkák előtt diagnosztizál

Tulajdonságprofil:

C Szigetelési módok, eljárások
C Szigetelésekre vonatkozó szabványok
C Szerkezetek
B Tervjelek
B Tervolvasás
D Szigetelőanyag-gyártás folyamata
B Elhelyezési előírások
B Szigetelőanyagok rögzítési módjai
B Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk
B Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
B Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
C Anyagok kölcsönhatása
C Anyagok tulajdonságai
D Anyagvizsgálati módszerek
C Anyagkezelés
C Ragasztóanyagok káros hatásai
B Kéziszerszámok
B Vágó-, előkészítő eszközök
C Rögzítő kisgépek
B Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések
D Hatósági előírások
C Anyagjelölés
C Méretmegadási módok
A Érintésvédelem
C Közműcsatlakozások

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Szakmai kompetenciák:
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4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3 Szigetelési jelképek értelmezése
4 Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5 Szintjelek értelmezése
3 Mechanikai törvényszerűségek megértése
3 Gépek, berendezések működtetésének megértése
5 Vízszigetelő szerszámok használata
5 Hő-, hangszigetelő szerszámok használata
3 Szigetelő kisgépek használata
5 Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek használata
5 Ragasztás, szerelés eszközeinek használata

Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás

Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség

Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Speciális szigetelési feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

A lejtéseket ellenőrzi, illetve előállítja, majd párazáró réteget helyez el, felvezeti a
csatlakozó attikára, és rögzíti a felépítményre
Hőszigetelést épít be, szükség esetén a táblákat darabolja, a rétegeket ragasztja, a
rétegeket rögzíti
Tetőösszefolyó helyét kialakítja, peremezi, vagy ereszhez csatlakozást készít
Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el

Módszerkompetenciák:

0477-06

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:
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Csatlakozásokat készít a bádogosszerkezetekhez, a felmenő szerkezethez
A szigetelést rögzíti leterheléssel és/vagy mechanikusan, elhelyezi a lombkosarakat
Talajpára elleni szigetelést készít
Talajnedvesség elleni szigetelést készít
Talajvíznyomás elleni szigetelést készít
Szükség esetén talajvízszint-süllyesztést végez
Méretezett vasbetonlemezzel vagy betonterheléssel terheli le a szerkezetet
Üzemi és használati víz elleni szigetelést készít
Lejtésviszonyoknak megfelelő aljzatot készít/ellenőriz
Elkészíti a szigetelés és összefolyó csatlakozását
Csapadékvíz elleni szigetelést végez
Járható rétegrendet készít
Járólapokat helyez el a lap típusának megfelelő aljzatra
Zöldtető-rétegrendet készít
Nem járható rétegrendet készít
Szigetelési probléma szerint kiválasztja az alkalmazandó technológiát
Utólagos vízszigetelést készít mechanikai vagy vegyi/kémiai módszerrel
Helyreállítja a megbontott környezetet
Alagcsövezést készít
Szivárgó rendszert épít ki
Gyűjtőhelyeket, zsompokat, összefolyókat épít
Speciális eseteknél utólagos vízszigetelést készít, drénlemezeket helyez el
Kész szigetelést védelemmel látja el
Ellenőrzi a kész munkát
Kijavítja a talált hibákat

Tulajdonságprofil:

C Szigetelési módok, eljárások
C Szigetelésekre vonatkozó szabványok
C Szerkezetek
B Rétegrendek
B Tervjelek
C Mennyiségszámítás
B Tervolvasás
B Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, felhasználásuk
B Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
B Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
B Zöldtető készítése, készítés során használt anyagok típusai
C Ragasztóanyagok káros hatásai
B Kéziszerszámok
B Vágó-, előkészítő eszközök

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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C Rögzítő kisgépek
B Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések
D Hatósági előírások
C Anyagjelölés
C Méretmegadási módok
A Érintésvédelem
C Közműcsatlakozások

4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Építészeti rajz olvasása, értelmezése
3 Mechanikai törvényszerűségek megértése
3 Gépek, berendezések működtetésének megértése
5 Vízszigetelő szerszámok készség szintű használata
5 Hő-, hangszigetelő szerszámok készség szintű használata
3 Szigetelő kisgépek készség szintű használata
5 Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek készség szintű használata
5 Ragasztás, szerelés eszközeinek készség szintű használata

Döntésképesség
Precizitás
Kézügyesség
Állóképesség

-

Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Víz-, hő- és hangszigetelés készítése II.

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Megvizsgálja a szigetelendő felületet
Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat
Elvégzi az anyag rögzítését

0478-06

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:
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Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el
Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről
Utólagos szigetelő munkák előtt diagnosztizál

Tulajdonságprofil:

C Szigetelési módok, eljárások
C Szigetelésekre vonatkozó szabványok
C Szerkezetek
B Tervjelek
B Tervolvasás
D Szigetelőanyag-gyártás folyamata
B Elhelyezési előírások
B Szigetelőanyagok rögzítési módjai
B Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, felhasználásuk
B Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
C Anyagok kölcsönhatása
C Anyagok tulajdonságai
D Anyagvizsgálati módszerek
C Anyagkezelés
B Kéziszerszámok
B Vágó-, előkészítő eszközök
C Rögzítő kisgépek
D Hatósági előírások
C Anyagjelölés
C Méretmegadási módok
A Érintésvédelem
C Közműcsatlakozások

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3 Szigetelési jelképek értelmezése
4 Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5 Szintjelek értelmezése
3 Mechanikai törvényszerűségek megértése
3 Gépek, berendezések működtetésének megértése
5 Hő-, hangszigetelő szerszámok használata
3 Szigetelő kisgépek használata
5 Ragasztóanyag-előkészítés gépeinek, berendezéseinek használata
5 Ragasztás, szerelés eszközeinek használata

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás

Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség

Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Víz-, hő- és hangszigetelés készítése III.

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Előkészíti, tisztítja a felületet
Kellősít, a szigetelés aljzatát alkalmassá teszi
Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket
A gépészeti áttörések környezetét előkészíti
A technológia szerinti szigetelőanyagot használ
Kent vagy szórt szigetelést készít
Szigetelő lemezeket fektet
A csatlakozások környezetét a technológiának megfelelően megerősíti, kialakítja
Utólagos szigetelő munkák előtt diagnosztizál

Tulajdonságprofil:

C Szigetelési módok, eljárások
C Szigetelésekre vonatkozó szabványok
C Szerkezetek
B Tervjelek
B Tervolvasás
D Szigetelőanyag-gyártás folyamata
B Elhelyezési előírások
B Szigetelőanyagok rögzítési módjai
B Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, felhasználásuk

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0479-06
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B Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
B Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk
C Anyagok kölcsönhatása
C Anyagok tulajdonságai
D Anyagvizsgálati módszerek
C Anyagkezelési ismeretek
C Ragasztóanyagok káros hatásai
B Kéziszerszámok
B Vágó, előkészítő eszközök
C Rögzítő kisgépek
B Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések
D Hatósági előírások
C Anyagjelölés
C Méretmegadási módok
A Érintésvédelem
C Közműcsatlakozások

4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Építészeti rajz olvasása, értelmezése
2 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3 Szigetelési jelképek értelmezése
4 Építész szerkezeti jelképek értelmezése
5 Szintjelek értelmezése
3 Mechanikai törvényszerűségek megértése
3 Gépek, berendezések működtetésének megértése
5 Vízszigetelő szerszámok használata
3 Szigetelő kisgépek használata

Felelősségtudat
Döntésképesség
Precizitás

Kompromisszumkészség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség

Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Általános vállalkozási feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz

Tulajdonságprofil:

D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás

3 Kézírás
1 Elemi szintű számítógéphasználat
3 Információforrások kezelése
3 Elemi számolási készség

Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság

Interperszonális rugalmasság

Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás

Módszerkompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

0886-06

Szakmai kompetenciák:
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Utólagos hőszigetelés készítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Előkészíti a homlokzatot a hőszigetelés fogadására
Ragasztóanyagot kever
Indítóprofilt helyez el
Felragasztja a hőszigetelő táblákat
Rögzíti a hőszigetelő táblákat mechanikai rögzítéssel
Felületerősítő hálót helyez el a szigetelőtáblákon ragasztóanyagba ágyazva ügyelve a
szükséges átfedésre

Tulajdonságprofil:

C Szigetelési módok, eljárások
B Elhelyezési előírások
B Szigetelőanyagok rögzítési módjai
B Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
B Szigeteléshez szükséges ragasztó anyagok fajtái, felhasználásuk
B Rögzítések fajtái, rögzítőanyagok felhasználása
C Ragasztóanyagok káros hatásai
B Kéziszerszámok
B Vágó, előkészítő eszközök
C Rögzítő kisgépek
B Ragasztóanyag előkészítéséhez használható berendezések
C Anyagjelölés

4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Szigetelési jelképek értelmezése
3 Mechanikai törvényszerűségek megértése
3 Gépek, berendezések működtetésének megértése
5 Hő-hangszigetelő szerszámok használata
3 Szigetelő kisgépek használata
5 Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek használata
5 Ragasztás, szerelés eszközeinek használata

Precizitás
Kézügyesség
Egyensúlyérzék
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

-

1083-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Módszerkompetenciák:
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azonosítója megnevezése
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
0476-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I.
0477-06 Speciális szigetelési feladatok
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
1083-06 Utólagos hőszigetelés készítése

azonosítója megnevezése
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
0478-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése II.
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
1083-06 Utólagos hőszigetelés készítése

azonosítója megnevezése
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
0477-06 Speciális szigetelési feladatok
0479-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése III.
0886-06 Általános vállalkozási feladatok

A 31 582 04 0100 31 02 azonosító számú, Vízszigetelő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak

A 31 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Építményszigetelő megnevezésű 
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

A 31 582 04 0100 31 01 azonosító számú, Hő- és hangszigetelő megnevezésű 
részszakképesítés 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:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 60 perc

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A szakmai vizsga részei:

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)

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0476-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I.

Szigetelési terv alapján mennyiségszámítás, eszközigény meghatározása
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

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

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 20%
3. feladat 30%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hőszigetelési terv alapján mennyiségszámítás, eszközigény meghatározása

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0477-06 Speciális szigetelési feladatok

Adott felületen hő-, hangszigetelés vagy vízszigetelés készítése, a szükséges
anyag, eszköz kiválasztása után

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0478-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése II.

Adott szigetelés (talajból származó nedvességhatás elleni, vagy üzemi víz elleni,
vagy csapadékvíz elleni) megoldása konkrét felületen az alkalmazandó
technológia megválasztását követően

Víz- és nedvesség elleni szigetelés technológiája, anyagai, technológia
kiválasztásának szempontjai, zöldtető-rétegrend készítésének technológiája,
utólagos szigetelések technológiái

Adott felületen vízszigetelés készítése, a szükséges anyag, eszköz kiválasztása
után
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 210 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 80%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 80%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

Adott felületen hő-, hangszigetelés készítése, a szükséges anyag, eszköz
kiválasztása után

Számla-, nyugtakibocsátás

Vállalkozásindítás, piackövetés

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0479-06 Víz-, hő- és hangszigetelés készítése III.

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Vízszigetelési terv alapján mennyiségszámítás, eszközigény meghatározása

Adott felületen vízszigetelés készítése, a szükséges anyag, eszköz kiválasztása
után

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

21



A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

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

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 240 perc

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:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 45%
3. feladat 15%
4. feladat 25%

Adott felületen hő-, hangszigetelés készítése, a szükséges anyag, eszköz
kiválasztása után

Anyag és technológia alkalmazási ismerete

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1083-06 Utólagos hőszigetelés készítése

Anyagmennyiség számítás, szigetelési jelképek alkalmazása, felismerése

Adott felületen utólagos hőszigetelés készítése, adott anyag felhasználásával
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3.

10
40
25
5
20

15
40
10
35

15
40
35
10

60
40

50
50

4.
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5.
-
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 31 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Építményszigetelő megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a 
vizsgázó a 31 582 04 0100 31 02 azonosító számú, Vízszigetelő megnevezésű 
részszakképesítéssel rendelkezik

4. vizsgarész:
7. vizsgarész:

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

6. vizsgarész:

A 31 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Építményszigetelő megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a 
vizsgázó a 31 582 04 0100 31 01 azonosító számú, Hő- és hangszigetelő megnevezésű 
részszakképesítéssel rendelkezik

3. vizsgarész:
5. vizsgarész:

A 31 582 04 0100 31 02 azonosító számú, Vízszigetelő megnevezésű részszakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:
3. vizsgarész:
5. vizsgarész:

1. vizsgarész:
4. vizsgarész:
6. vizsgarész:
7. vizsgarész:

3. vizsgarész:
6. vizsgarész:
7. vizsgarész:

A 31 582 04 0100 31 01 azonosító számú, Hő- és hangszigetelő megnevezésű 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

A 31 582 04 0000 00 00 azonosító számú, Építményszigetelő megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:
2. vizsgarész:
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A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma
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ge
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lő

V
íz

sz
ig
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Hőlégfúvók X X
Fúrógép X X X
Csavarozó gép és egyéb kisgépek X X X
Emelőgépek X X X
PB gázhegesztő X X X
Anyagmozgató gépek X X X
Kéziszerszámok X X X
Mérőeszközök X X X
Vágóeszközök X X X
Műszaki dokumentáció X X X
Számítógép X X X
Szoftverek X X X
Nyomtató X X X
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X X X
Anyagmozgató gépek, eszközök X X X
Építőipari elektromos kisgépek X X X

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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