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EUROPASS SZAKMAIBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
4 0732 06 15 Útépítő és útfenntartó

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- megérteni és a feladatát úgy végezni, hogy a közúti forgalomban közlekedő emberek, járművek, a pálya, a pálya környezete és az időjárás

kölcsönös kapcsolatrendszerét, feladatait átlátja;
- hagyományos és korszerű technológiákkal műszaki tervek alapján új út pályaszerkezeti részeit megépíteni, a meglévő utat szükség szerint

felbontani és kijavítani;
- megismerni és tájékozottnak maradni a beépítésre kerülő anyagok - mint aszfalt, beton, kőtermék, talajok - tulajdonságaival

kapcsolatban, ebből eredően a felhasználás módjait, lehetőségeit ismeri, a folyamatokba beépíti, utókezeli és/vagy fenntartja azokat;
- évszaktól függő üzemeltetési és fenntartási tevékenységeket végezni: útkörnyezet vízelvezetését rendezni, árkot, folyókát burkolni,

tisztítani, profilozni, a földmű padka, rézsű részeit rendezni, növényzetet telepíteni és gondozni;
- az útburkolatot, az út műtárgyait, környezetvédelmi létesítményeit ellenőrizni, tisztán tartani;
- kiválasztani, majd használni a feladatköréhez tartozó kézi eszközöket, gépeket;
- forgalomtechnikai tervet olvasni, értelmezni, a forgalomtechnikai eszközöket fel-, és megismerni, elhelyezni, üzemeltetni és karbantartani;
- belterületi és külterületi úton ideiglenes forgalomszabályozást, nem belátható útszakaszon forgalomirányítást végezni, továbbá kihelyezni

az úton folyó munkákra és munkahelyekre vonatkozó elkorlátozás elemeit, eszközeit, előrejelzéseit ;
- betartani a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

4. A SZAKMAI BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK
KÖRE

7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású
9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású

(*) 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:
2022.08.08

Szakmai vizsga

központi interaktív

Útépítő és útfenntartó interaktív vizsgatevékenység 5
projektfeladat

Útépítő és útfenntartó projekt feladat 5
1. vizsgarész: Portfólió 5
2. vizsgarész: Alépítményi munka, földmű vagy
vízelvezetéshez megfelelő geometria kialakítása 5

3. vizsgarész: Burkolatépítés, szegély megoldás,
szegélymenti vízelvezetés kialakítása 5

4. vizsgarész: Úttartozékok elhelyezése 5
5. vizsgarész: Azonnali beavatkozást igénylő burkolathiba
javítása 5

6. vizsgarész: Műtárgy, műtárgy környezetének
fenntartási feladatai 5

7. 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 2162 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
Anyagismeret (útfenntartás) 12 óra
Forgalomtechnika (útfenntartás) 12 óra
Útüzemeltetés és -fenntartás 12 óra
Hídüzemeltetés és -fenntartás 12 óra
Anyagismeret (útépítés) 12 óra
Forgalomtechnika (útépítés) 12 óra
Útépítési ismeretek 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
Anyagismeret (útfenntartás) 12 óra
Forgalomtechnika (útfenntartás) 12 óra
Útüzemeltetés és -fenntartás 12 óra
Hídüzemeltetés és -fenntartás 12 óra
Anyagismeret (útépítés) 12 óra
Forgalomtechnika (útépítés) 12 óra
Útépítési ismeretek 12 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra

Összesen 412 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: 2022.08.08 P. H.
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