KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
BÁDOGOS SZAKMA
1.

A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Építőipar

1.2

A szakma megnevezése: Bádogos

1.3

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 02

1.4

A szakma szakmairányai: -

1.5

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

1.6

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4

1.7

Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipari ágazati alapoktatás

1.8

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -

1.9

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi
oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

2.

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

A bádogos az épületek tetőzetének és homlokzatainak fedését készíti el a betervezett fémlemezből,
javítja és karbantartja azokat. Elkészíti a kis- és nagyelemes fedésű tetők szegélyezéseit, az áttörések
keretezéseit, valamint a hozzá tartozó vízelvezetési szerkezeteket is felszereli és karbantartja azokat.
A bádogos szakmával rendelkező szakember meg tudja határozni a tető geometriai méreteit, valós
felületét, ennek alapján kiszámolja az anyagszükségletet. Csatornaelemeket, vízgyűjtő üstöt és
szakmakörbe tartozó eszközöket, díszműbádogos szerkezeteket gyárt és szerel. Munkájához a
szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezéseket működteti és a kéziszerszámokat, kisgépeket
biztonsággal használja.

3.

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám
Szakma megnevezése

Bádogos

FEOR-szám

7533

1

FEOR megnevezése
Épület-, építménybádogos
Bádogos
Csatornahelyreállító bádogos
Díszműbádogos
Homlokzati bádogos
Karbantartó bádogos
Lemezmunkás, építőipar
Szellőzőbádogos
Tetőbádogos
Tetőfedő bádogos

4.
4.1

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség:
Alapfokú iskolai végzettség

4.2 Alkalmassági követelmények
4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
5.

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

5.1

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra
● Mérő- és kitűző eszközök
● Jelölő eszközök
● Építőipari kéziszerszámok, kisgépek
● Segédszerkezetek
● Egyéni védőeszközök
● Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
● Internetkapcsolattal rendelkező számítógép és irodai
szövegszerkesztő)
● Munkakörnyezet biztosításához szükséges takarító eszközök
● Szelektív hulladéktároló edények

5.2

Eszközjegyzék szakirányú oktatásra
● Mérő-, kitűző- és jelölő eszközök
● Bádogos kéziszerszámok
● Elektromos kézi kisgépek
● Forrasztóeszközök
● Lemezollók
● Fogók
● Kalapácsok
● Szegecsezők
● Szerelőszerszámok
● Él- és ívhajlítók
● Lemezhengerítő
● Hornyoló- és göngyölítő gépek
● Korclenyomó
● Peremező
● Létrák, kisállványok
● Anyagmozgató és emelőgépek
● Egyéni védőfelszerelések
● Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
● Internetkapcsolattal rendelkező számítógép
szövegszerkesztő, prezentációs program)
● Szelektív hulladéktároló edények.
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6.

Kimeneti követelmények
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

6.1

A tanuló megismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető technológiáit,
anyagait. Eszközöket, kézi szerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel. Megismeri az
építési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó általános és
munkavédelmi előírásokat. Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és
balesetvédelmi, illetve a környezetvédelmi előírásokat. Egyszerű, az építőiparra jellemző
munkafolyamatokat végez. Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat. Felkészül az önálló,
illetve csoportos felelős munkavégzésre. Papír alapú és digitális építőipari műszaki rajzokat
olvas, értelmez. Anyagjelölésekkel, méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít. Ismeri az
épületek és építmények alapvető szerkezeteit, azok ábrázolási módjait. Egyszerű
mennyiségszámításokat végez (hossz, terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról méretet olvas
le. Azonosítja a tervdokumentációban ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel. Irodai
szoftvereket alapfokon használ, digitális tartalmakat, dokumentumokat és alkalmazásokat kezel,
így ismeri az e-építési napló alkalmazást.

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei

6.2

Sorszám

1

2

3

4

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

Munkáját az
építőiparban
alkalmazott gépekkel,
berendezésekkel,
szerszámokkal végzi.

Ismeri az építőipar
különböző
folyamataihoz
kapcsolódó
anyagokat, azok
jellemző
tulajdonságait, és a
szerszámok
szakszerű
használatát.

Törekszik a precíz
és pontos
munkavégzésre.
A szerszámokat,
anyagokat
szakszerűen
használja, a
munkaterületet
tisztán tartja.

Instrukciók alapján,
önállóan végzi
munkáját.

Megkülönbözteti az
építőipari szakmákra
jellemző
munkafolyamatokat.

Ismeri az építőipari
szakmák
tevékenységeit,
azok
alapműveleteit.

Jó
szakmaismerettel,
érdeklődő,
problémamegoldó
gondolkodással
tekint a
feladatokra.

Az egyes
munkafolyamatok
szakmák szerinti
megkülönböztetését
önállóan elvégzi.

Ismeri a vízszintes,
függőleges
(merőleges)
irányok kijelölési
módszereit,
eszközeit.

Törekszik a precíz
és pontos
munkavégzésre.

Döntéseket hoz,
képes az
önellenőrzésre, saját
és mások hibáinak
kijavítására.

Ismeri a mérési és
szabási
módszereket,
mérőeszközöket.

Elkötelezett a
precíz
munkavégzés
iránt. A
hulladékokat
szakszerűen

Felelősséget vállal a
saját munkájáért, a
munkadarabok
pontos méreteiért.

Képes kijelölni a
munkavégzéshez
szükséges kitüntetett
irányokat (függőleges,
vízszintes, merőleges,
párhuzamos).
Az építőipari anyagok
méretre szabását,
munkadarabok
összeépítését,
összeillesztését,
rögzítését,

3

anyagkeverékek
összeállítását végzi.

kezeli.

5

Napi tevékenységét a
szakmai előírások
alapján végzi.

Ismeri az ágazat
általános
munkavédelmi,
környezetvédelmi
és tűzvédelmi
előírásait.

6

Megtervezi az
építőipari feladat
munkafázisait és azokat
helyes technológiai
sorrendben elvégzi.

Ismeri az építési
technológiai
sorrendiségek
szabályait.

7

Az építőipar területén
dolgozó más
szakemberekkel
csoportos
munkavégzésre,
kooperációra képes.

8

Értelmezi a műszaki
rajzok jelöléseit,
tartalmát és jelentését.

9

Egyszerű, mérethelyes
kézi vázlatrajzokat
készít.

10

11

Papír alapú és digitális
tervrajzok tartalmát
összeveti a megépített
szerkezetekkel.
Irodai szoftvereket
alapfokon használ,
digitális tartalmakat,
dokumentumokat és
alkalmazásokat kezel.

12

Egyszerűbb
mennyiségszámításokat
végez (hossz, terület,
térfogat, darab).

13

Megkülönbözteti a
szakmákra jellemző
szerkezeteket azok
jellemző funkciói
alapján.

Elkötelezett a
gazdaságos
anyagfelhasználás
és a
fenntarthatóság
iránt.
Értékként tekint a
kapcsolódó
munkanemek által
létre hozott
eredményekre.

Betartja és betartatja
a munkabiztonsági,
környezetvédelmi és
tűzvédelmi
szabályokat.
Döntéseket hoz a
sorrendiséget
illetően, és
felelősséget vállal a
döntéseiért.

Rendelkezik a
munkatársaival és a
projektben
Irányítás mellett
Hajlandó
résztvevő
másokkal
együttműködni
partnereivel való
együttműködve
munkatársaival.
kommunikációhoz
dolgozik.
szükséges
szakkifejezésekkel.
Ismeri a műszaki
Törekszik műszaki
rajzok jelöléseit,
rajzok részletes,
Önállóan képes a
tartalmát és
precíz
rajzok értelmezésére.
jelentését.
értelmezésére.
Elkötelezett a
Ismeri a vázlatrajz
tiszta, esztétikus,
Kreatívan választ
készítésének
áttekinthető
vázlatrajz-készítési
módszereit,
vázlatrajz
módszert.
eszközeit
elkészítése iránt.
Törekszik műszaki
Döntéseket hoz,
Ismeri a
rajzok részletes,
szükség esetén
tervdokumentációk
precíz
korrigálja saját és
rendszerét.
értelmezésére.
mások hibáit.
Fogékony az új
Ismeri az alapvető
szoftverek iránt,
Önállóan kezeli a
irodai szoftvereket
tudatos azok
digitális tartalmakat,
(szövegszerkesztőt,
etikus
dokumentumokat.
táblázatkezelőt).
használatában.
Ismeri a
Mérései, számításai
matematikai
Törekszik a
eredményét
alapműveleteket, az
számítások
ellenőrzi, szükség
SI
pontosságára.
esetén korrigálja
mértékegységeket
saját és mások hibáit.
és az átváltásokat.
Ismeri a
szerkezeteket, azok
Önállóan felismeri a
funkcióit,
Érdeklődik a
szakmákra jellemző
összetevőit, a létre
kapcsolódó
szerkezeteket azok
hozásukhoz
szakmák iránt.
jellemző funkciói
szükséges
alapján.
anyagokat,
eszközöket,
4

szerszámokat.

6.3

Szakirányú oktatás szakmai követelményei
Ismeretek

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség
mértéke

Ismeri a bádogos
feladatokhoz
használt anyagok
tulajdonságait
(fizikai, kémiai,
mechanikai,
technológiai), a
gyártók szállítási
illetve a
kereskedelemben
kapható lemezek
szabványos méreteit.

Figyelemmel kíséri
a bádogos
szerkezetépítéshez
használható
anyagok gyártói
ajánlatait.

Dönteni tud az
anyagok
kiválasztásánál.

2

Bádogos anyagokat,
félkész- és
késztermékeket tárol
és szállít.

Ismeri az anyagok
tárolásának és
szállításának
szabályait.

A bádogos anyagok,
félkész- és
késztermékek
tárolásánál,
szállításánál szem
előtt tartja azok
állapotának
megóvását.

Felelősséget
vállal a tárolt
anyagok, félkész
és késztermékek
állapotáért.

3

Bádogos munkák
elvégzéséhez
méréseket végez,
gyártáshoz és
szereléshez
szükséges anyag- és
segédanyag
szükségletet határoz
meg.

Ismeri az anyag- és
segédanyag
szükséglet
meghatározásának
módszereit, a rajz
illetve az épület
mérési adatai
alapján.

A mérések során
törekszik a
pontosságra, az
anyagszükséglet
meghatározásnál a
gazdaságosságra.

Felelősséget
vállal a
meghatározott
anyagmennyiség
helyességéért.

4

A bádogos
munkákkal
kapcsolatos műszaki
terveket és
részletrajzokat olvas,
azok tartalmát
értelmezi,
szabásrajzokat készít
bádogos elemekről

Ismeri a műszaki
terveken alkalmazott
rajzi jelöléseket, az
alapvető idomok
szerkesztési
módszereit.

Törekszik a rajzok
megértésére, az
azokból nyert
információk alapján
a precíz
munkavégzésre.

Önállóan képes a
tervek
feldolgozására.

Sorszám

1

Készségek,
képességek

Bádogos
szerkezetépítéshez
szükséges anyagot
kiválaszt.

5

Fémlemezek
rögzítését,
összeépítését
korcolással,
szegecseléssel,
forrasztással,
ragasztással végzi.

Ismeri a különböző
kötési
technológiákat, azok
felhasználási
területeit a bádogos
munkáknál.

Törekszik a
technológiai
előírások
betartására.

Az elkészült
bádogos
munkájáért
felelősséget
vállal.

6

Azbeszt tartalmú
fedések bontását
végzi.

Ismeri az azbeszt
tartalmú fedések
bontásához, le- és
elszállításához előírt
biztonsági
előírásokat.

Elkötelezett a
veszélyes anyagok
megfelelő kezelése
mellett.

Felelősséget
vállal az azbeszt
tartalmú anyagok
bontásánál és
szállításánál a
biztonsági
előírások
betartására.

7

A tábla-, illetve
tekercslemezeken a
kézi- és gépi
eszközökkel az adott
munkához szükséges
üzemi
előkészítéseket,
gyártásokat és
szereléseket végzi.

Ismeri a bádogos
szerkezetek üzemi
előkészítési, gyártási
és szerelési
műveleteit.

Nyitott az új
technológiák
megismerésére,
alkalmazására.

Saját
tevékenységét
önállóan ellenőrzi
és reflektálja.

Kezeli a bádogos
fedések helyszíni
előállításához
szükséges kézi- és
elektromos gépeket.

Ismeri a bádogos
fedések helyszíni
előállításához
szükséges kézi- és
elektromos gépek
használatát,
szállítását és
telepítését.

Szem előtt tartja a
kézi- és elektromos
gépek használati,
üzembehelyezési és
karbantartási
utasításait.

5

8

6

A bádogos
fedések helyszíni
előállítását
másokkal
együttműködve
végzi.

9

10

11

12

Ismeri a különböző
csatornafajták és
lefolyócsövek
szabványos méreteit.
Ismeri a fémlemezek
megmunkálásához és
szereléseihez
Az épületbádogos
szükséges kézi- és
vízelvezetési
gépi berendezések
rendszerek elemeit
működtetéseihez
szerkeszti, gépek és
szükséges
kézi szerszámok
biztonságtechnikaihasználatával
és tűzvédelmi
gyártja, felszereli
előírásokat, a
azokat.
bádogos tevékenység
munkavállaló
biztonságát
veszélyeztető
kockázatait, a
védekezés módjait a
baleset elkerülésére.
Ismeri a kis- és
Kis- és középelemes középelemes fedésű
fedésű tetők
tetők helyes
alátéthéjazatát
rétegrendjét,
alakítja ki,
alátéthéjazat
szegélyezéseit
kialakítását,
készíti.
szegélyezéseinek
szerkesztési elveit.
Ismeri a fém
kiselemes fedésű
Fém kiselemes
tetők bádogos
fedésű tetők bádogos
kivitelezésének
szerkezeteit elkészíti.
technológiáját,
csomópont
kialakításait.
Síklemezből készülő
tetők fedését
elkészíti,
átszellőztetésükhöz
megfelelő
rétegrendet alakít ki,
elhelyezi a
tetőbiztonsági
felszereléseket.

Ismeri a síklemezből
készülő tetők
módozatait,
szerkesztési elveit,
helyes rétegrendjét,
tetőbiztonsági
felszereléseit.

7

Magára nézve
kötelezőnek tartja a
gépek és a kézi
szerszámok
biztonságos
használatát.

Az elemek
gyártását
önállóan, a
felszerelést
másokkal
együttműködve
végzi.

Törekszik a helyes
rétegrend
kialakításával a tető
átszellőztetését
biztosítani.

Törekszik a pontos
és precíz
munkavégzésre.
Törekszik a helyes
rétegrend
kialakításával a tető
átszellőztetésének
biztosítására.
Elkötelezett a
tetőbiztonsági
felszerelések helyes,
biztonságos
elhelyezésére.

Feladatait a
tetőfedési
munkák
elvégzése közben
instrukciók
alapján, részben
önállóan végzi.

13

14

Az egyedi
fémlemezfedések
(sugár-, íves- és
tükörfedés)
kivitelezési
munkáihoz
szükséges
szerkesztési és
szabási feladatokat
elvégzi.

Ismeri az egyedi
fémlemezfedések
(sugár-, íves- és
tükörfedés)
szerkesztési és
szabási műveleteit.

A fémlemez
Ismeri a fémlemez
homlokzatfedésekhez
homlokzatfedések és
és/vagy a
homlokzatburkolatok
homlokzatburkolatok
szakszerű
hoz szükséges
aljzatkialakítási
aljzatokat,
módjait,
szegélyezéseket
szegélyezéseit.
elkészíti.

15

Lágyfedésű tetőkhöz
szegélyezéseket
készít.

Ismeri a lágyfedésű
tetők anyagait,
rétegrendjeit,
szegélyezéseit.

16

Elkészíti és felszereli
az épülethez
illeszkedő tető- és
homlokzati vonalas
bádogos
szerkezeteket.

Ismeri a tető- és
homlokzati vonalas
bádogos szerkezetek
készítésének és
felszerelésének
módozatait.

17

18

Az egyedi
fémlemezfedések
kivitelezésénél
törekszik a
pontosságra.

Elkötelezett a
szakszerű aljzat- és
szegélyezés
készítésében.
Összetettebb
feladatokat
útmutatással
végez.
Elkötelezett a
rétegrend
kialakításánál az
előírások
betartására.
Elkötelezett a tetőés homlokzati
vonalas bádogos
szerkezetek
épülethez való
pontos
illesztésében.

Ismeri a szellőző- és
légcsatornák
szerkezeti részeit,
Nyitott más
annak gyártását,
szakmákkal való
illetve a
együttműködésre.
szellőzőgéppel való
összeépítés módjait.
Ismeri a
Elkészíti és felszereli
díszítőbádogos
Kivitelezés, díszítés
az egyszerűbb
munkák feladatait,
közben törekszik
díszítőbádogos
alkalmazott anyagait,
munkája
elemeket (csatornavalamint az
eredményét a lehető
díszlemez,
egyszerűbb díszítő
legesztétikusabb
vízgyűjtőüst,
elemek készítését,
formában elvégezni.
csúcsdísz).
felszerelésének
technikáit.
A légcsatornák
szerkezeti elemeit
méretre szabja,
összeállítja,
felszereli, illetve
összeépíti a
szellőzőgéppel.

8

Irányítás mellett
értékeli saját
munkáját.

Összetettebb
feladatokat
útmutatással
végez.

19

Egyenes és íves
csőburkolatokat
gyárt és felszerel.

Ismeri a fémlemezburkolatok
változatait, anyagait,
azok egyes
elemeinek gyártási
és összeépítési
eljárásait.

Nyitott más
szakmákkal való
együttműködésre.

20

A munkája során
keletkező hulladékot
szakszerűen kezeli.

Ismeri a
hulladékkezelés
vonatkozó
szabályait.

Elkötelezett a
környezettudatosság
és fenntarthatóság
mellett.

Munkájáért és
annak környezeti
hatásaiért
felelősséget
vállal.

Elkötelezett végzett
munkája
dokumentálása
iránt.

Önállóan képes
dokumentumokat,
prezentációkat
készíteni.

21
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7.
7.1

Ismeri az
elektronikus
Az alapvető irodai
dokumentumok
szoftvereket
(táblázatos,
(szövegszerkesztő,
szöveges, képi),
táblázatkezelő,
prezentációk
prezentációkészítő)
készítésének
alapszinten
módjait, valamint
használja.
azok formái
követelményeit.
Ismeri a BIM
Felhasználói szinten
technológiával
ismeri a korszerű 3D
készített 3D
modellezési
modelleket és
technológiákhoz (pl.: formátumokat kezelő
BIM) kapcsolódó
szoftvereket és a
információkinyerési
modellek
lehetőségeket és a
információtartalmát
munkája során
képes kinyerni a
szükség esetén
feladatellátáshoz
ezeket alkalmazza.
szükséges
mértékben.

Munkája során a
kinyert adatokat
megfelelően
dokumentálja és
tárolja, illetve
gondoskodik az
adatok
elérhetőségének
biztosításáról.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.

7.2 Írásbeli vizsga
7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapjai
7.2.2 A vizsgatevékenység leírása
Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
Az írásbeli vizsga tartalmaz feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzolvasási
feladatokat.
Adott műszaki tervdokumentáció alapján:
- végezzen mennyiség számítást;
- azonosítsa be a szerkezeteket;
- értelmezze a terv jelöléseit.
Feladatválasztós feladat során:
- Munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások
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Ábrák és képek alapján azonosítsa be az építőipari szakmáknál alkalmazott eszközöket,
berendezéseket, alapvető szerkezeteket.
7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
90 perc
7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:
40 %
7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:
- tervdokumentáció alapján mennyiségszámítás
20 %
- tervdokumentáció alapján szerkezetek beazonosítása
20 %
- tervdokumentáció alapján terv jelöléseinek értelmezése
20 %
- munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem
20 %
- ábrák és képek alapján eszközök, berendezések, alapvető szerkezetek beazonosítása 20 %
7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 40 %-át elérte.
-

7.3

Gyakorlati vizsga

7.3.1

A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapfeladatai

7.3.2

A vizsgatevékenység leírása

7.3.3

Meglévő műszaki dokumentáció alapján az elvégzendő feladathoz kiválasztja a személyi
védőfelszereléseket, kiválasztja a konkrét, alkalmazandó szerszámokat és eszközöket.
Megadott rajz alapján végezze el a fa, vagy fém, vagy kerámia építőanyag méretre szabását.
Dokumentáció alapján építse össze, illessze össze, rögzítse a leszabott elemeket. Az elkészített
elemeket építse be előre elkészített szerkezetbe. Az elkészült szerkezetről készítsen kézi
vázlatrajzot.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
180 perc

7.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:

7.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell
összeállítani az alábbi szempontok figyelembevételével:
- Helyesen választotta ki a védőfelszerelést
10 %
- Helyesen választotta ki az eszközöket és berendezéseket
10 %
- Az építőanyagok méretre szabását az adott szakmai feladat szakmai elvárásai szerinti
mérettűréssel készítette el
20 %
- Az elemeket összeillesztését, összeszerelését, rögzítését helyesen, a tervdokumentáció
előírásai alapján végezte el
20 %
- Az összeillesztett elemeket megfelelően építette be az elkészült szerkezetbe
20 %
- A teljes összeépített szerkezetről helyes és szakszerű vázlatrajzot készített
20 %

60 %

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 40 %-át elérte.
7.4

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma

Ágazati
alapoktatás
megnevezése
Építőipar ágazati
alapoktatás

FEORszám

FEOR megnevezése

Alapvizsgával betölthető
munkakör(ök), tevékenységek

-

-

-
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A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei:

7.5
8.

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

8.1

Szakma megnevezése: Bádogos

8.2

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

8.2.1
8.2.2
8.3

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények: nincsenek.
Központi interaktív vizsga

8.3.1

A vizsgatevénység megnevezése: Bádogos anyagok, szerkezetek

8.3.2

A vizsgatevékenység leírása

A központi interaktív vizsga tartalmaz feleletválasztós, feleletalkotós és rajzolvasási feladatokat.
Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
- Bádogos anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságai és
kereskedelemben kapható szabványos lemezméretek azonosítása.
- Bádogos szerkezetek: felsorolja (vagy képről azonosítja) a bádogos szerkezetek elemeit,
kötésének, rögzítésének módját.
- Munkabiztonság: adott bádogos tevékenység munkavállaló biztonságát veszélyeztető
kockázatainak felsorolása, védekezés módjai a baleset elkerülésére.
8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
90 perc
8.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:

8.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Bádogos anyagok:
40 %
- Azonosította a bádogos anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdonságait.
- A bádogos lemezek gyártói, kereskedelmi méreteit pontosan beazonosította.
Bádogos szerkezetek:
40 %
- Felismerte a szerkezetek elemeit
- Pontosan ismeri a kötési módokat
- Helyesen azonosította be a rögzítési lehetőségeket
Munkabiztonság:
20 %
- Helyesen azonosította be a veszélyhelyzeteket
- Ismeri a bádogos munka kockázati tényezőit
- Munkája során felismerte a baleseti forrásokat
- Ismeri a balesetek elkerülésnek módjait
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
40 %-át elérte.

8.4

20 %

Projektfeladat
A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.

8.4.1

A vizsgatevénység megnevezése: Bádogos feladatok

8.4.2

A vizsgatevékenység leírása
A) vizsgarész: Portfólió: a tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított,
a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A tanulmányok
során elkészített legalább 3 bádogos szerkezetről, azok készítéséről, felszereléséről:
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fotókat, szabásrajzokat (szerkezetenként legalább 1 db)
a készítési folyamat leírását (előkészítő, daraboló, alakító, kötési műveletek,
kötelezően minden műveletet be kell mutatni),
- felhasznált anyagok bemutatását,
- alkalmazott gépeket, eszközöket,
- munkavédelmi előírásokat tartalmazó dokumentum készüljön.
Minden elkészített dokumentum végén legyen reflexió, összegzés (a vizsgázó értékelje
saját fejlődését).
Formai követelmények:
Digitálisan tárolt (vagy papír alapon gyűjtött), mappába rendszerezett képi és szöveges
dokumentum (A4-es formátum, 8 oldal terjedelemben). A vizsgázó a vizsgabizottság előtt
az elkészített portfólió alapján, a vizsgán valamely prezentációs programban összeállított
diasoron (10-12 dia) mutatja be az elért eredményeket, ismerteti addig végzett
tevékenységét.
-

B) vizsgarész: Produktum: Bádogos szerkezet szabása, összeállítása
A vizsgázó a következő bádogos szerkezetek valamelyikének előrajzolását, szabását,
összeállítását végezze el (a felsoroltak közül egyet):
 különböző szelvényű cső- vagy csatornaelemek hossztoldása (korcolással, forrasztással,
átlapolással),
 vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek készítése,
 vonalas szerkezeti elemek készítése,
 fémlemezfedés tető modellen.
A feladatot a vizsgaközpont által biztosított dokumentáció alapján kell végrehajtani,
melynek tartalmaznia kell:
 az elkészítéshez szükséges méreteket,
 az előkészített anyagok, segédanyagok mennyiségét,
 az elkészítés módját, folyamatát,
 elkészítéshez szükséges gépek, eszközök, szerszámok listáját.
8.4.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 375 perc
A) vizsgarész: Portfólió: 15 perc
B) vizsgarész: Produktum: 360 perc

8.4.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %
A) vizsgarész: Portfólió: 20 %
B) vizsgarész: Produktum: 80 %

8.4.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A) vizsgarész: Portfólió:
- Az összeállított portfóliónak a vizsgarész leírásának való megfelelése (tartalmaz bádogos
szerkezet készítésének leírását, rajzi, képi dokumentációját):
40 %
- A portfólió igényessége (a tartalmi részek kidolgozottsága, alapossága):
30 %
- Szakkifejezések helyes használata:
10 %
- Munkavédelmi előírásokra reflexió:
20 %
B) vizsgarész: Produktum:
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-

Előkészítő, mérési, jelölési műveletek pontossága:
Szabási, alakító eljárás szakszerű eszközhasználata:
Az összeállított bádogos szerkezet méret- és alakhelyessége:
Az elkészült szerkezet esztétikai kivitele:
Munkabiztonsági előírások betartása, védőeszközök használata:
Rendtartás a munkaterületen, hulladékok elhelyezése:

20 %
25 %
25 %
10 %
10 %
10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 40 %-át elérte.
8.5

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Központi interaktív vizsga: felügyelő
Projektfeladat (produktum): felügyelő

8.6

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Központi interaktív vizsga: internet kapcsolattal rendelkező számítógép
Projektfeladat (portfólió): számítógép (szoftverekkel), projektor
Projektfeladat (produktum):
- A bádogos szerkezet elkészítéséhez szükséges anyagok, segédanyagok
- Gépek, eszközök, szerszámok:
● Mérő-, kitűző- és jelölő eszközök
● Bádogos kéziszerszámok
● Elektromos kézi kisgépek
● Forrasztóeszközök
● Lemezollók
● Fogók
● Kalapácsok
● Szegecsezők
● Szerelőszerszámok
● Él- és ívhajlítók
● Lemezhengerítő
● Hornyoló- és göngyölítő gépek
● Korclenyomó
● Peremező
● Munkabiztonsági eszközök, felszerelések, egyéni védőfelszerelések
● Internetkapcsolattal rendelkező számítógép és irodai szoftverek (táblázatkezelő,
szövegszerkesztő, prezentációs program)

8.7

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:

8.8

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %,
Szakmai vizsga: 90%

8.9

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok
Projektfeladat (produktum): A gyakorlati vizsgán a felkészülés során használt tankönyvek és
segédletek, jegyzetek használhatóak. A vizsgázó saját kézi szerszámait használhatja, ha azok a
munkavédelmi feltételeknek megfelelnek.

9.

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: --
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