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A 224. sorszámú Üvegcsiszoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 543 04  
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Üvegcsiszoló 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.  
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

    3.1.2. 7414 Üveggyártó Üvegcsiszoló 
 
 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Az üvegcsiszoló dísz-és használati tárgyakat készít különböző csiszoló eszközökkel 
 
 
A szakképesítés rendelkező képes: 
 

 alkalmazni a munkaköréhez tartozó előírásokat 
 előkészülni a csiszoláshoz 
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 vékony falú öblösüveget csiszolni 
 vastag falú öblösüveget csiszolni 
 síküveget csiszolni 
 automata géppel csiszolni 
 javítást, restaurálást végezni 
 átadni a készterméket 

 
 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. - - - 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11264-12 Tervezési és előkészítési feladatok 
4.4. 11265-12 Üvegcsiszolási feladatok 
4.5. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11264-12 Tervezési és előkészítési feladatok írásbeli 
5.2.4. 11265-12 Üvegcsiszolási feladatok gyakorlati 
5.2.5. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Mintadarab alapján díszítő csiszolatok készítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Minta megtervezése, munkadarab jelölése, korongok kiválasztása, felületre díszítő 
csiszolás készítése, szájperem kialakítása. Munkadarab fényesítése savmaratással, finomcsiszolat készítése. 
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Késztermék tisztítása és csomagolása. 
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 

 
 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 
 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Üvegcsiszoló alap- szakképesítés szóbeli vizsgafeladatai 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák 

 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 
 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 

 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Függőleges, vízszintes tengelyű csiszológépek 
6.3. Flexibilis tengelyű kézi csiszológépek 
6.4. Csiszoló korongok (különböző profilokkal) 
6.5. Csiszolótárcsák és szalagok 
6.6. Fúrószerszámok 
6.7. Fényezőszerszámok 
6.8. Vegyszerálló tartályok, eszközök 
6.9. Számítógép 

6.10. Nyomtató 
6.11. Kivágó 
6.12. Homokfúvó berendezés 
6.13. Szállító és tároló eszközök 
6.14. Digitális fényképezőgép 



27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről 

 

4 
 

6.15. Egyéni védőfelszerelés 
6.16. Munkabiztonsági berendezések 
6.17. Környezetvédelmi berendezések 

 
 

7. EGYEBEK 
 

 


