EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
62-582-01 Építési műszaki ellenőr

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
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Technical building inspector
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- az építési műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, szabvány- és minőségügyi ismereteket, pénzügyi- és gazdasági
ismereteket, építésbiztonsági ismereteket önállóan alkalmazni ;
- jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott
építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési
munka szakszerűségét ellenőrizni ;
- az építmény kitűzése helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét
ellenőrizni ;
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségét és minőségét ellenőrizni ;
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétét ellenőrizni ; ;
- műszaki kérdésekben az építtető döntéseit előkészíteni ;
- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal és más műszaki kérdésekkel kapcsolatos javaslatokat megtenni ;
- az építési naplót ellenőrizni, a hibákat, hiányosságokat, eltéréseket valamint az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzését az építési
naplóban feltüntetni, a napló bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyezni, észrevételezni ;
- az építés technológiával összefüggő biztonsági előírások betartását ellenőrizni ;
- az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt venni ;
-

a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket ellenőrizni ;
a teljesített kivitelezési munkák elszámolásához illetve számlázásához szükséges adatait tartalmazó teljesítésigazolást kiállítani ;
a kiállított teljesítésigazolást az érintettek részére megküldeni ;
több fővállalkozó által végzett kivitelezési tevékenység esetén a felelős műszaki vezetők tevékenységét összehangolni, és gondoskodni
arról, hogy egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem
benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

M

3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő

(*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza
A Belügyminisztérium ágazatába tartozó szakképesítéseknél a BM által
megbízott, szakképesítésenként létrehozott független szakmai bizottság.

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

OKJ szakképesítési szint :

Ötfokú :

62 felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

ISCED2011 kód :
5

EKKR szint :

A bizonyítvány sorozatjele : PT K

sorszáma : 123456

A bizonyítvány kiállításának időpontja : 2021.07.21

Továbblépés az oktatás következő szintjére

A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

Szóbeli

Nemzetközi megállapodások

M

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

Bizonylatsorszám : 1

Válaszadás az 10347-12
Építési műszaki ellenőri
feladatok modul
témaköreihez
kapcsolódó központilag
összeállított és kiadott
tételsorokból húzott
szóbeli vizsgakérdésekre.

10347-12 Építési
műszaki ellenőri
feladatok gyakorlati
Gyakorlati
bemutatása
szakdolgozat
elkészítésével
A komplex szakmai vizsgán elért
eredmény osztályzattal

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen
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MKKR szint :

5
4
3
2
1

2

5

60.00

5

40.00
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A teljes program százalékában
%

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása
Iskolai/képző központ alapú

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Elmélet: 40 % Gyakorlat: 60 %

Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő

350 óra

Belépési követelmények :

- Felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai követelmény modulok :
10347-12 Építési műszaki ellenőri feladatok
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Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője :
Kiállítás dátuma : 2021.07.21
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