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EUROPASS SZAKMAIBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
4 0732 06 08 Kőműves

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Bricklayer

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- építészeti és tartószerkezeti terveket olvasni, értelmezni;
- megismerni és betartani a kivitelezési munkafolyamatok sorrendiségét;
- a rendelkezésre bocsátott tervek alapján megvalósítani a kőműves szerkezeteket;
- a kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagokat felismerni, azokat szakszerűen használni ;
- tervdokumentáció alapján, irányítással részt venni az épületek és a kőműves szerkezetek helyének kitűzésében;
- a tereprendezéssel és az alapozással összefüggésben kézi földmunkát végezni ;
- elkészíteni egyszerű monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzatát, vasalását;
- monolit beton és vasbeton teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket betonozni;
- alépítményi szerkezetek talajpára és talajnedvesség elleni szigetelését elvégezni bitumenes szigetelőanyagokkal;
- tervdokumentáció alapján kő, kerámia, pórusbeton, beton és polisztirolhab anyagú falszerkezeteket építeni ;
- megismerni az épületszerkezeteket és azok csomópontjainak kialakítási szabályait, betartja a vonatkozó tartószerkezeti és hőtechnikai

szabványok előírásait ;
- kézi és gépi vakolási munkákat végezni;
- elkészíteni a homlokzatok hőszigetelési munkáit;
- látszó téglaburkolatú réteges falszerkezetet építeni ;
- térburkolatot készíteni ;
- bontási terv alapján épületszerkezeteket bontani;
- helyszíni felmérés és/vagy tervdokumentáció alapján meghatározni a kőműves-szerkezetek megépítéséhez szükséges anyagok

mennyiségét;
- a kőművesmunkák munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályait megismerni, és azokat tudatosan betartani ;
- alapvető irodai szoftvereket alapszinten kezelni.

4. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK
KÖRE

7511 Betonozó
7511 Beton-összeillesztő kőműves
7511 Díszítő kőműves
7511 Építményvakoló kőműves
7511 Épület-, építményzsaluzat-szerelő
7511 Épületfalazó kőműves
7511 Falazó kőműves
7511 Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező
7511 Gázkémény készítő
7511 Gépi vakoló
7511 Gyárkéményépítő kőműves
7511 Karbantartó kőműves
7511 Kazán- és kemenceépítő kőműves
7511 Kemenceépítő
7511 Kéményépítő kőműves
7511 Klinkertégla lerakó
7511 Szegély betongerenda-zsaluzatát beállító
7511 Tűzállófalazat-készítő kőműves
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(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A szakmai bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A szakmai bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A szakmai bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

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

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési
évfolyam eredményes teljesítése, vagy a beszámított előzetes tudás
már magába foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. A szakmai
vizsgára bocsátás feltétele valamennyi előírt képzési évfolyam és az
egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. Amennyiben
ágazati alapvizsgát kell tennie a hallgatónak, akkor az ágazati
alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal szükséges beszámítani:
A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi
súlyaránnyal kell beszámítani : Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai
vizsga: 90%

A szakmai bizonyítvány sorozatjele: CXK A
Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga elméleti és gyakorlati
tantárgyainak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának
megfelelően

sorszáma: 123456 Ágazati alapvizsga: Előzetes tudás beszámítás alapján teljesítette
A szakmai bizonyítvány kiállításának időpontja:
2023.02.16

Szakmai vizsga

központi interaktív
Interaktív kőműves szakmai vizsga 5

A) vizsgarész: Építészeti és tartószerkezeti
tervdokumentáció értelmezése

5

B) vizsgarész: Munkafolyamatok helyes
technológiai sorrendjének meghatározása megadott
munkalépések/műveletek sorba rendezésével

5

C) vizsgarész: Szakmai számítás 5
projektfeladat
Kőműves projektfeladat 5
A) vizsgarész: Portfólió 5
B) vizsgarész: Produktum 5
C) vizsgarész: Szakmai beszélgetés 5

A szakmai vizsga eredménye százalékban 100%
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról,
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.
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6. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program óraszám megoszlása

Teljes képzési idő 2154 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
- Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

További információk:

SZAKMAI GYAKORLATI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Építőipari kivitelezési alapismeretek 12 óra
Munka- és környezetvédelem 12 óra
Földmunkák, alapok 12 óra
Falszerkezetek 12 óra
Nyílásáthidalók, boltövek 12 óra
Koszorúk, födémek, boltozatok 12 óra
Lépcsők, rámpák 12 óra
Vakolási munkák 12 óra
Kültéri burkolatok 12 óra

SZAKMAI ELMÉLETI TANTÁRGY ÓRASZÁMOK
Munkavállalói ismeretek 12 óra
Munkavállalói idegen nyelv 12 óra
Építőipari alapismeretek 12 óra
Építőipari rajzi alapismeretek 12 óra
Munka- és környezetvédelem 12 óra
Földmunkák, alapok 12 óra
Falszerkezetek 12 óra
Nyílásáthidalók, boltövek 12 óra
Koszorúk, födémek, boltozatok 12 óra
Lépcsők, rámpák 12 óra
Vakolási munkák 12 óra
Kültéri burkolatok 12 óra
Szakmai portfólió 12 óra
Szakmai számítások 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 436 óra

A Képzési és Kimeneti Követelmények és a Programtervek elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen szakmai bizonyítvány-kiegészítő A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm.
rendelet alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2023.02.16 P. H.
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