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EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
34 582 16 Épületszobrász és műköves

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
Building sculptor and artificial stone manufacturer

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- tevékenysége során előállítja a gipsz és műkő elemeket, műkő burkolatokat, műkő síremléket, műkő emlékművet, gipsz és cement

kötőanyagú rabicokat, gipszes vakolatokat, gipszkarton felületeket;
- Különböző szerelési technikákkal elhelyezi a legyártott díszítőelemeket. Részt vesz műemléki felújításokban;
- A gyártási technológiának megfelelően, a műszaki előírásokat betartva, a tervek alapján gipsz díszítőelemeket, műkő elemeket, illetve

szerkezeteket készít, a beépítés helyszínén, valamint üzemben és előre gyártva;
- A munkafolyamatban szükséges műveletekhez kiválasztja, használja a szükséges kézi és gépi eszközöket, segédanyagokat, védőeszközöket,

szükség szerint elvégzi karbantartásukat;
- Az előregyártással készülő termékekhez fából, műkőből, gipszből, szilikonból, műgyantából elkészíti a sablonokat, formákat;
- kialakítja a terv szerinti felületet;
- az előregyártó műhely, az építés szerelési tevékenység felszerelésének és munkavédelmi követelményeinek megismerésére;
- a szakmában használatos anyagok tulajdonságait felismerni, alkalmazhatóságukat, tárolásukat, valamint a vonatkozó munka- és

egészségvédelem követelményeit megismerni és alkalmazni;
- célszerszámokat - sablonokat, lehúzóléceket, citlingeket, mintázófákat, mintázógyűrűket - elkészíteni és alkalmazni;
- egyszerű alapszerkezeteket elkészíteni rabicolással, gipszkartonszerelési technikával, vakolással ;
- egyszerű és bonyolult gipszhúzásokat elkészíteni előregyártással és helyszíni húzással ;
- éleket, sarkokat összedolgozni, javítani, restaurálni ;
- előregyártott gipsz- és műkő elemeket elhelyezni;
- az előregyártáshoz szükséges, különböző anyagú, szerkezetű gyártóformákat elkészíteni ;
- előregyártással műkő öntvényeket előállítani ;
- előregyártott műkő elemeket elhelyezni, felszerelni ;
- műkő elemeket megdolgozni kézi és gépi eszközökkel ;
- műkő elemeket felújítani kézi és gépi eszközökkel ;
- síremléket készíteni, felújítani és összeállítani a helyszínen;
- egyszerű gipsz- és agyagmintákat elkészíteni ;
- egyszerű műmárványt készíteni, felújítani műhely- és helyszíni körülmények között;
- régi, elavult gipsz- és műkő szerkezetek felújítására, szakszerű bontására;
- helyszíni húzásokat készíteni, javítani, ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni;
- értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat;
- alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat;
- alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét, és értelmezni a különböző szintű dokumentációk

tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat.

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
7536 Kőfaragó, műköves
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(*) 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

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)
OKJ szakképesítési szint:
34 középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre
vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben
szerezhető meg

ISCED2011 kód:
3

MKKR szint: 4
EKKR szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A bizonyítvány sorozatjele: PT K A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben

sorszáma: 123456 Központi
írásbeli

Kőfaragó és műkőipari
ismeretek 5 15.00

A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2022.04.01 Szóbeli Kőfaragó és műkőipari
szakmai ismeretek 5 30.00

Gyakorlati Formakészítés 5 30.00

Gyakorlati Műkő termék előállítása
és megmunkálása 5 25.00

A komplex szakmai vizsgán elért
eredmény osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

középfokú oktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról.
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékában
%

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Iskolai/képző központ alapú Elmélet: 30 % Gyakorlat: 70 %

Munkahelyi alapú

Akkreditált előzetes képzettség

Teljes képzési idő 3 év

Belépési követelmények:
- alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az Építészet szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában

- egészségügyi alkalmassági követelményeknek szükséges megfelelni

Szakmai követelmény modulok:
10101-12 Építőipari közös tevékenység
10272-12 Épületszobrász munkák
10271-12 Műkő- és sírkőkészítő munkák
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II

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: 2022.04.01 P. H.
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