
A 19. sorszámú Mechanikus vagyonvédelmi szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1.  A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 02 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 

1.3.  Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4.  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300 - 400 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1.  Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

2.1.2.  Bemeneti kompetenciák: - 

2.2.    Szakmai előképzettség: 34 521 10 Szerszámkészítő vagy 34 521 03 Gépi forgácsoló vagy 34 521 06 
Hegesztő megnevezésű szakképesítés 

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 szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítés-ráépüléssel 
betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

-  megrendelést felvesz 
-  helyszíni felmérést, kockázatelemzést végez 
-  vázlatot, ajánlatot készít 
-  kiviteli munkafolyamatot előkészít, a szükséges anyagot beszerzi, különféle - a védelemre hivatott - 

anyagot megmunkál 
-  díszítő munkát, lekezelést, felületkezelést végez, befejező munkálatokat, a beépítést elvégzi 
-  fémelemeket hegeszt 
-  karbantartást, felújítást végez 
-  munkafolyamatokat lezár 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

-  megrendelést felvenni 
-  helyszíni felmérést, kockázatelemzést végezni 
-  vázlatot, ajánlatot készíteni 



-  kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a szükséges anyagot beszerezni, különféle - a védelemre 
hivatott - anyagot megmunkálni 

-  díszítő munkát, lekezelést, felületkezelést végezni, befejező munkálatokat, a beépítést elvégezni 
-  fémelemeket hegeszteni 
-  karbantartást, felújítást végezni 
-  munkafolyamatokat lezárni 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre 
3.3.3. 34 521 10 Szerszámkészítő szakképesítés 
3.3.4. 34 521 03 Gépi forgácsoló szakképesítés 
3.3.5. 34 521 06 Hegesztő szakképesítés 

4.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok 
4.4. 10382-12 Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők 

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-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati 
5.2.4. 10382-12 Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők írásbeli, gyakorlati, szóbeli 

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

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szak-, és életmentéssel 
kapcsolatos feladatok 

 A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt mechanikai jellegű védelmi eszköz vázlatának és a 
költségajánlatnak elkészítése, a munka beindítása, a szükséges szerszámok kiválasztása, a 
munkatárgy egy részének elkészítése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése. 

 A vizsgafeladat időtartama: 75 perc 
 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szakfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: A mechanikus védelmi rendszerszerelő munkavégzésével 
kapcsolatos elméleti tudnivalók, szabályok, előírások 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 



A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

5.3.3.    Szóbeli vizsgatevékenység 

 A vizsgafeladat megnevezése: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamarára és a felügyeleti szervére vonatkozó-, illetve a szakmához kapcsolódó előírások, 
szabályok, valamint ezek érvényesítése. 

 A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire 
vonatkoznak. 

 A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

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. Támadáselhárítás eszközei 
6.3. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek 
6.4. Fémet megmunkáló kéziszerszámok, gépi meghajtású kéziszerszámok 
6.5. Íróeszköz, rajztábla és rajzlap ceruzával 
6.6. Hegesztő készülék 
6.7. Segédeszközök, nyersanyagok a megmunkáláshoz 
6.8. Mérőeszközök 
6.9. Állvány, létra 
6.10. Műszaki dokumentáció 
6.11. Melegítő égő, szén a melegítéshez 
6.12. Eszközök fém festéséhez 
6.13.   Munkaasztal satuval és köszörűvel 
6.14. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 

7. EGYEBEK 

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják 

A 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő), a 0220-06 Gépészeti kötési feladatok, a 
0716-06 Biztonsági alapfeladatok II., a 0719-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus 
vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen megfelelnek a 10382-12 
számú Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők megnevezésű modulnak. 

7.2.  A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a 
szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete: 

  A B C 

7.2.1. 
azonosító 

szám 
A szakképesítés-ráépülés megnevezése 

A szakképesítés ágazat/szakmairány 
szerint illetékes szakmai kamarai 
jogkört gyakorló szerv, szervezet 

7.2.2. 35 861 02 
Mechanikus vagyonvédelmi 
szerelő 

Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara 

7.3. A képzés megkezdésének feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott 
erkölcsi alkalmazási feltételek megléte. 


