KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKMA
1.

A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Gépészet

1.2

A szakma megnevezése: Épület- ésszerkezetlakatos

1.3

A szakma azonosító száma: 4 0732 10 03

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: Műszaki 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
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi vázlatrajzok, műszaki rajzok és műszaki leírás alapján.
Fémlemezek vágás és átalakítás céljára történő előkészítését végzi.
Különböző gépészeti kötési eljárással (hegesztés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, szegecselés stb.) épületek és más építmények (kapuk, ajtók és ablakok, korlátok, kazánok) alkatrészeinek elkészítését, szerkezeti fémvázainak felállítását, összeszerelését, szétszerelését, karbantartását és javítását végzi.
Acélszerkezeti munkáknál hegesztési műveleteket végez.
A termék minőségének és szerelésének ellenőrzését végzi a műszaki leírás szerint.
Munkája során sokféle kéziszerszámmal és elektromos szerszámmal dolgozik.
Többnyire egyéni jellegű munkát végez műhelyben vagy részben, esetleg állandóan szabadban.
A munkavégzés közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár.

3.

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám
Szakma megnevezése
Épület- és szerkezetlakatos

FEOR-szám
7321
7515
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FEOR megnevezése
Lakatos
Építményszerkezet-szerelő

4.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
5.

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat:
nem szükséges

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

5.1

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra
● lakatos munkahely munkapaddal;
● lakatos, forgácsoló és szerelő kéziszerszámok;
● előrajzolás eszközei;
● elektromos kisgépek;
● fémipari mérőeszközök és ellenőrző eszközök;
● feszültségmérés, áramerősség-mérés, ellenállásmérés eszközei;
● vezeték-előkészítés eszközei;
● különböző fogók;
● lágyforrasztás eszközei;
● szegecskötés (csőszegecs, popszegecs) létesítésének eszközei;
● labor-tápegység;
● védőfelszerelések;

5.2

Eszközjegyzék szakirányú oktatásra
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

lakatos munkahely munkapaddal;
lakatos, forgácsoló és szerelő kéziszerszámok;
anyagmozgató eszközök
állványok
egyéni védőeszközök
emelőgépek, emelő-berendezések, emelőeszközök
forrasztás eszközei
hajlítógép
satuk: asztali-, gép-, műszerész-, csősatu;
gépesített szerszámok – pl. hajlító, emelő, marógép;
hegesztő eljárások eszközei, műszerei – gázhegesztő, bevont-elektródás kézi ívhegesztő, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztő, argon védőgázas, volfrámelektródás ívhegesztő
környezetvédelmi eszközök
mérőeszközök, ellenőrzőeszközök
munkavédelmi eszközök
rögzítő elemek
speciális szerszámok és tartozékok
számítógép
szerszámgépek
táblaolló
technológiai specifikus védőeszközök (védőfalak)

2

6.
6.1

Kimeneti követelmények
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása
Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a
gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással, vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi,
és a mérést szakszerűen dokumentálja.
Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és
túláramvédelmi eszközöket.

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.
6.2

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei
Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

1.

Munkadarab, vagy
térhatású ábra alapján egyszerű geometriájú alkatrészről
felvételi vázlatot
készít.

Ismeri a nézeti- és
metszeti ábrázolás
szabályait. Ismeri a
gyártási technológiáknak megfelelő
mérethálózat készítésének szabályait.

Törekszik arra, hogy
a szabadkézi rajz
arányos és áttekinthető legyen.

Önállóan szabadkézi
felvételi vázlatot
készít.

2.

Műszaki rajz alapján
kiválasztja az egyszerű, fémből készült alkatrészek
gyártásához szükséges eszközöket,
szerszámokat, kisgépeket. Előkészíti a
munkahelyet, és
elrendezi a munkavégzéshez szükséges
szerszámokat, eszközöket.

Vizualizálja a műszaki rajzon szereplő
alkatrészt. Ismeri a
gyártási műveletekhez használható
szerszámokat, készülékeket, kisgépeket,
és azok biztonságos
használatának szabályait.

Szem előtt tartja a
gyártás gazdaságosságát. Fontosnak érzi
a rendezett munkakörnyezet kialakítását.

A munkafeladathoz
önállóan választ
szerszámokat, eszközöket.

3.

Műszaki rajz alapján
előgyártmányt választ, műveleti sorrendtervet készít,
majd kézi megmunkálással, és/vagy
kisgépekkel egyszerű, fémből készült
alkatrészeket gyárt.

Ismeri az alkatrészek
elkészítéséhez szükséges technológiákat
és az anyagok alapvető tulajdonságait.

Pontosan betartja a
technológiai utasításokat. Törekszik a
munkavégzésből
adódó kockázat minimalizálására. Törekszik a precíz és
gazdaságos munkavégzésre.

Műszaki táblázat
segítségével önállóan kiválasztja a
félkészterméket.
Szakmai felügyelet
mellett meghatározza a gyártási sorrendet. A gyártási műveleteket önállóan
végzi.

Sorszám

Készségek, képességek
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Sorszám

4.

5.

6.

Készségek, képességek
Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi.
Műszaki dokumentáció (összeállítási
rajz és darabjegyzék)
alapján csavarkötéssel, szegecskötéssel
egyszerű alkatrészcsoportokat összeszerel.
Villamos kötéseket
és lágyforrasztással
kötést hoz létre.
Villamos kapcsolási
rajz alapján egyszerű
villamos áramköröket összeállít.
Az áramköri elemeket a választott (banándugós, illetve
szerelőtáblás) technológia szerint szakszerűen csatlakoztatja.

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Ismeri az adott alkatrész geometriájának
megfelelő, és az
adott méret meghatározásához szükséges
mérőeszközöket.

Elkötelezett a hibás
munkadarabok számának csökkentése,
illetve a mérőeszközök állagának megőrzése mellett.

Eldönti, hogy a gyártott munkadarab
megfelel-e a rajzi
előírásoknak.
Felelősséget vállal
az általa gyártott
termék minőségéért.

Ismeri a kötés kialakításához szükséges
eszközöket, szerszámokat, segédanyagokat.

Fontosnak tartja a
műszaki dokumentációban szereplő előírások figyelembevételét.

Felelősséget vállal a
létrehozott kötés
minőségéért. Felelősséget vállal a
veszélyes hulladékok szakszerű kezeléséért.

Ismeri a villamos
áramkör elemeinek
jelképes jelölését.

Fontosnak tartja a
jelképek ismeretét.
Törekszik a pontos
és szakszerű munkavégzésre.

Önállóan elvégzi a
kapcsolás összeállítását.
A kapcsolás működőképességét ellenőrzi.

Elkötelezett a mérés
pontos elvégzése
mellett.

Önállóan kiválasztja
a méréshez szükséges műszert és meghatározza a mérési
pontokat. Önállóan
számítja ki az áramkör jellemzőit.

7.

Egyszerű villamos
áram- körökön elvégzi a feszültség,
áramerősség és ellenállás mérését.
Egyszerű elektrotechnikai alaptörvényeket méréssel
igazol.

Ismeri a feszültség,
az áramerősség és az
ellenállás mérésének
módját. Ismeri az
adott jellemző méréséhez szükséges
műszert.
Tisztában van az
elektrotechnikai
alaptörvényekkel.
Ismeri a vonatkozó
biztonságtechnikai
előírásokat.

8.

Azonosítja és kezeli
a hiba- és
túláramvédelmi eszközöket. Felismeri a
lehetséges veszélyforrásokat.

Ismeri a munkahelyén (gyakorlati
helyén) használt
hibavédelmi és
túláramvédelmi eszközöket és azok
jelzéseit.

9.

Az elvégzett munkát

Ismeri a gyártási és
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Fontosnak tartja a
védelmi eszközök
ismeretét és használatát.
Törekszik a villamos
áram hatásaiból adódó kockázat minimalizálására.
Elkötelezett a vég-

A megfelelő szakembert bevonja a
hiba megszüntetésébe.
Felelősséget vállal a

Sorszám

10.

6.3

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

dokumentálja.
Szövegszerkesztő,
vagy táblázatkezelő
programban rögzíti a
mérési eredményeket.

mérési dokumentációk típusait és azok
kötelező tartalmát.

zett munka pontos
dokumentálása iránt.

dokumentumok tartalmáért.

A munkavégzés
során betartja a
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.

Ismeri a munkavégzéssel kapcsolatos
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat.

Elkötelezett a biztonságos munkavégzés mellett.

Felelősséget vállal
önmaga és munkatársai biztonságáért.
A védőberendezéseket és védőfelszerelést rendeltetésszerűen használja.

Készségek, képességek

Szakirányú oktatás szakmai követelményei
Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

1.

A tartami és formai
követelményeknek
megfelelő europass
önéletrajzot és motivációs levelet készít.

Önismerete alapján
Ismeri az europass
törekszik kompetenönéletrajz és a moticiáinak reális megfovációs levél tartalmi
galmazására, erősséés formai követelmégeinek hangsúlyozásnyeit.
ára.

Önállóan készít
europass önéletrajzot
és motivációs levelet
úgy, hogy abban az
adott állás szempontjából releváns információk szerepeljenek.

2.

Hatékonyan alkalmazza az internetes
álláskereső portálokat, a munkaügyi
szervezetek támogató
szolgáltatásait, használja kapcsolati tőkéjét.

Ismeri az álláskeresési módszereket és jól
Nyitott az új állásketájékozódik az állásresési módszerek
keresést segítő forráalkalmazására.
sok és szervezetek
rendszerében.

Önállóan megtalálja a
kompetenciáinak
megfelelő állásokat,
döntést hoz azok
megpályázásáról.

Sorszám

3.

4.

Készségek, képességek

Ismeretek

Ismeri a munkajogi
alapfogalmakat és a
Munka TörvényMegérti és elemzi a
könyve munkavimunkaszerződés tarszony (foglalkoztatási
talmi elemeit, munformák, speciális
kaviszony létesítésejogviszonyok) létesíkor érvényesíti muntésére, a munkavállakavállalói, illetve
ló, illetve munkáltató
munkáltatói jogait.
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó
részeit.
Értelmezni a társasági Ismeri a gazdálkodó
szerződéshez szüksé- szervezetek jellemzőges tartalmi elemeket, it, az egyéni és társas
elemzi a különböző
vállalkozások formátársasági formák elő- it, a vállalkozások
nyeit és hátrányait.
alapításával, működ-
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Elkötelezett a szabályos foglalkoztatás
mellett, igyekszik
elkerülni a munkaügyi szabálytalanságokat.

Megítéli egy adott
munkaszerződésben a
saját magára vonatkozó kötelezettségeket, önálló döntést
hoz az aláírásról vagy
elutasításról.

Elkötelezett az épület- és szerkezetlakatos szakmai vállalkozás törvényes keretek
közötti működésének
kialakítására.

Képes megítélni,
hogy vállalkozási
ötletének megvalósítására melyik társasági forma a legalkalmasabb.

Sorszám

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Készségek, képességek

Ismeretek

tetésével, megszüntetésével kapcsolatos
szakmai és jogi alapinformációkat.
Ismeri a munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági
A munkaterületét és
szabályokat – az almunkakörnyezetét a
kalmazott technológibiztonságos munkaákkal és használt
végzésnek megfelelőszerszámokkal, eszen alakítja ki.
közökkel kapcsolatos
munka- és balesetvédelmi szabályokat.
Ismeri a kommunikáció szabályait.
Kapcsolatot tart a
Ismeri az adatok,
megrendelővel, part- információk keresését
nereivel, ehhez hasz- a digitális eszközön
nálja az infokommu- vagy az interneten.
nikációs eszközöket. Ismeri a szakma
alapvető idegen nyelvű szókincsét.
A munka-, baleset-,
tűz- és környezetvé- Azonosítja a munkadelmi jogszabályokat, végzés feltételeit és
előírásokat, valamint ismeretei alapján
a szakmára, és egyéb összehasonlítja a
szerelési-javítási
tűzvédelmi és körtechnológiára vonat- nyezetvédelmi előírákozó előírásokat be- sokkal.
tartja és betartatja.
Ismeri a nézeti- és
Munkadarab, vagy
metszeti ábrázolás
térhatású ábra alapján szabályait. Ismeri a
egyszerű geometriájú gyártási technológialkatrészről felvételi áknak megfelelő mévázlatot készít.
rethálózat készítésének szabályait.
Ismeri az építészeti,
Értelmezi az építésze- gépészeti rajzok öszti kiviteli tervdokuszefüggéseit, különmentációt.
bözőségeit, kapcsolódásukat.
Kiválasztja az alkatrész legyártásához
szükséges alap- és
segédanyagokat,
meghatározza a gyártáshoz szükséges
anyagmennyiséget.

Felületet és térfogatot
számol, tömeget határoz meg anyagjellemzők felhasználásával.
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

Törekszik a munkavédelmi, munkabiztonsági jogszabályok,
előírások maradéktalan betartására. Használja az egyéni védőfelszereléseket.

Önállóan dönt a
munkavédelmi, munkabiztonsági feltételek betartásának megfelelőségéről. Felelősséget vállal önmaga biztonságáért.

Önállóan alkalmazza
Folyamatosan fejleszmunkája során az
ti infokommunikációs
infokommunikációs
tudását.
eszközöket.

Elkötelezett a munka, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása iránt.

Önállóan dönt a
munka-, környezetés tűzvédelmi feltételek megfelelőségéről.

Törekszik arra, hogy
Önállóan szabadkézi
a szabadkézi rajz
felvételi vázlatot
arányos és áttekinthekészít.
tő legyen.
Felelősséget vállal a
Pontosan követi a
munkájának a kiviteli
létesítési dokumentádokumentumoknak
ció és a technológiai
megfelelő elvégzéséutasítás előírásait.
ért.
Motivált az anyagok
különböző megmunPontosan és szakszekálások hatására berűen választja meg az
következő tulajdonanyagok összetételét,
ság változásának
alkalmazza a szakmai
megismerésére, és
tapasztalatait.
ismereteinek felhasználására a gyakorlati

Sorszám

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Készségek, képességek

Ismeretek

Dokumentáció alapján előrajzolja a kialakítandó munkadarabot.

Az alkalmazás szintjén érti a síkgeometriai szerkesztéseket.
Kiválasztja az előrajzolás eszközeit.

Gépipari alapméréseket végez (hossz,
szög, merőlegesség
alak- és helyzetpontossági). Végrehajtja
az összetett méret-,
alak- és helyzetméréseket.
Létrehoz gépészet
területén alkalmazott
oldható (csavar) és
nem oldható (szegecs,
hegesztett, forrasztott,
fémragasztásos) kötési módokat.
Előkészíti a szerkezetlakatos munkafeladat végrehajtását, az
ahhoz szükséges
anyagokat, segédanyagokat, előre
gyártott elemeket,
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket.
Az épületeknél szereléshez, összetett szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-,
illetve szerelési sorrendtervet, vázlatot
készít. Gyártási, szerelési utasításokat
értelmez.
Összeilleszti, összeállítja a megmunkált
anyagrészeket, egységeket.
Az épületek és más
építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását
és szétszerelését végzi.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
munkája során.
Precízen végzi a lemezalkatrészek szerkesztését és szakszerűen alkalmazza az
előrajzolás eszközeit.

Önállóság és felelősség mértéke
Az alkatrész előrajzolása során szükség
esetén mérnöki segítséget kér.

Ismeri és érti a gépipari mérőeszközök
használatát, az összetett méret-, alak- és
helyzetméréseket.

Belátja a méretpontosság fontosságát a
gyártási műveleteknél.

Önállóan értékeli az
alkatrész méreteinek
megfelelőségét.

Érti az összeszerelendő és rögzítendő alkatrészek mechanikai
tulajdonságait és az
alkalmazott technológiát.

Hatékonyan és precízen végzi a fémszerkezetek kötéseinek
kialakítását.

Önállóan végzi el a
szerelési és rögzítési
műveleteket és betartja a technológiai utasításokat.

Ismeri a különböző
gyártási műveletek
folyamatát, gépeit,
eszközeit, szerszámait, valamint a működésükhöz szükséges
segédanyagokat.

Gondosan bánik a rá
Felelősséget vállal a
bízott szerszámokkal,
rá bízott gépek-, kégépekkel, eszközökszülékek állapotáért.
kel.

Pontosan követi a
Ismeri a vázszerkezelétesítési dokumentátek felépítését, azonoció és a technológiai
sítja annak elemeit.
utasítás előírásait.

Hatékonyan a technológiai idők betartásával dolgozik, önellenőrzést végez.

Ismeri a szerelési
dokumentációk típusait, azok tartalmi
elemeit.

Felelősséget vállal az
általa összeépített
szerkezeti egységek
minőségéért.
Az összeszerelési,
felállítási és szétszerelési műveleteket
munkatársaival
együttműködve végzi. Az általa végzett

Elkötelezett a hibás
szerelési egységek
számának csökkentése iránt.
A gazdaságos gyártás
Ismeri a fémszerkezefigyelembevétele
tek szerelésénél almellett törekszik a
kalmazott eszközöket
munkavédelmi, munés funkcióikat, azok
kabiztonsági jogszaszakszerű használatát.
bályok és előírások,
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Sorszám

18.

19.

20.

Készségek, képességek

Eltakarítja és szelektálja a hulladékokat,
gondoskodik a munka
egyéb melléktermékeinek kezeléséről.
Épületlakatos munkafeladatokat előkészíti,
azokat végrehajtja, az
azokhoz szükséges
anyagokat, segédanyagokat, előre
gyártott elemeket,
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket biztosítja.
Gyártásközi és végellenőrzést végez, megállapítja a minőségi
eltérések okait, minőségbiztosítási dokumentálást végez és
megteszi a szükséges
intézkedéseket.

21.

Magasban végez
szereléseket.

22.

Kiválasztja és alkalmazza a megfelelő
felületvédelmi eljárást.

23.

Minőségüggyel öszszefüggő feladatai
során alkalmazza az
infokommunikációs
eszközöket.

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

valamint a gyártási
előírásban, művelettervben rögzített rendelkezések maradéktalan betartására.

műveletek minőségéért felelősséget vállal.

Ismeri a szakterületén
jellemző tevékenységek helyi- és globális
környezetkárosító
hatásait. Ismeri az
újrahasznosítás lehetőségeit.

Törekszik a fenntartható fejlődés kialakítására saját és munkahelyi környezetében.

Ismeri az épületlakatos munkához szükséges eszközöket,
azok funkcióit és
szakszerű használatukat.

Pontosan betartja a
technológiai előíráso- Az előírt minőségben
kat, törekszik a precíz végzi el az épületlaés gazdaságos munkatos műveleteket.
kavégzésre.

A gyártási dokumentációnak, a mérési
utasításnak, valamint
a minőségi előírásoknak, szabványoknak
megfelelően önálló
munkát végez, szükség esetén mérnöki
segítséget kér.
Felelősséget vállal
önmaga és munkatárÖsszefüggéseiben
Elkötelezett a bizton- sai biztonságáért. A
ismeri a magasban
ságos munkavégzés
védőberendezéseket
végzett munka sajámellett.
és védőfelszerelést
tosságait.
rendeltetésszerűen
használja.
Szem előtt tartva a
Betartva a munka-,
Ismeri a felületvéde- tartós felületvédelem
tűz- és környezetvélem célját, módszere- elérését, elkötelezett a
delmi előírásokat
it, a felhasználási,
természetvédelem és
önálló, felelősségtelalkalmazási területeit. az ózonpajzs védelme
jes munkát végez.
iránt.
Ismeri az infokomFogékony az infoÖnállóan alkalmazza
munikációs technikákommunikációs esz- munkája során a rábíval támogatott irányíközök gyakorlati
zott infokommunikátási rendszerek műalkalmazása iránt.
ciós eszközöket.
ködését.
Ismeri a megmunkálási hibákat, azoknak
a lehetséges okait,
valamint a gyártási
folyamatra vonatkozó
minőségbiztosítási
rendszert.
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Tudatos és minőségorientált munkát végez a vállalati minőségügyi és szabvány
előírások figyelembevétele mellett.

Felelősséget vállal
önmaga és munkatársai környezettudatos
viselkedéséért.

7.
7.1

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: Fémipari és villamosipari alapok.
7.2.2 A vizsgatervékenység leírása
Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel,
illetve összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani.
A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra
alapján. Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek,
menetek ábrázolása, méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint.
Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós
és/vagy feleletalkotós feladatok megoldása.
Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok
(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási
műveletek, gyártási sorrend).
Szakmai számítás:
 előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,
 hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,
 feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű
áramkörben.
Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz
kiválasztása, elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése.
Villamos kapcsoláson elvégzendő mérés leírása, mérési pontok meghatározása.
Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab gyártása,
villamos kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi
szabályok és az alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.
Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, számításos, rajzkészítési feladatokat.
A vizsgára rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
7.2.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%
7.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján történik.
Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:
 Műhelyrajz készítése
15%
 Villamos kapcsolási rajz értelmezése
15%
 Gyártástechnológia
20%
 Szakmai számítás
20%
 Mérés, ellenőrzés
20%
 Munkavédelem
10%
7.2.4.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.2.4.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51%-át elérte.
7.3

Gyakorlati vizsga
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A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes -általa készített- elemeit készen hozhatja a tanuló a vizsgára.
7.3.1 A vizsgatervékenység leírása
Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése
 darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok
értékelése megfelelőség szempontjából;
 szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése;
 összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;
 kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése;
 adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás
szerint)
 villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése;
 a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,
o a tanuló által mért gyártási méretet
o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan
o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése
7.3.2 A vizsgára rendelkezésre álló időtartam: 240 perc
7.3.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70%
7.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:
 az elkészített szerkezet működőképessége
25%,
 villamos áramkör működőképessége
25%;
 a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága
20%
 a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%,
 a mért értékek pontossága
20%.
7.3.4.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.3.4.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51%-át elérte.
7.4

7.5

8.

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma
Ágazati alapoktatás
megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Alapvizsgával betölthető
munkakör(ök), tevékenységek

Műszaki ágazati
alapoktatás

-

-

-

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

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

8.1

Szakma megnevezése: Épület- és szekezetlakatos

8.2

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
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8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes
teljesítése.
8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: 8.3 Központi interaktív vizsga
8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos ismeretek
8.3.2 A vizsgatervékenység leírása
Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának
elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén
gondoskodik. A feladat és a vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép
által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.
 Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai
alapján történik.
 Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési
útmutató tartalmazza.
Az interaktív feladatok az alábbi témakörökből és az alábbi arányokban tartalmaznak
feladatokat:
 Műszaki dokumentáció
10%
 Anyagismeret, anyagvizsgálat
10%
 Gépészeti kötések
10%
 Felületvédelem
10%
 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10%
 Épületlakatos szerkezetek
20%
 Szerkezetlakatos munkák
30%
A feladatok típusai a következők lehetnek: beépített válaszos (kitöltő), feleletválasztós
(egy helyes válasz, több helyes válasz), véletlenszerű kiegészítő párosító, számjegyes,
számításos, számításos feleletválasztós.
8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%
8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgafeladat javítása és értékelése a javítási útmutató alapján történik. A feladatok
értékelését a program végzi.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 40%-át elérte.
8.4 Projektfeladat
8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Épületlakatos,
gyártása, beépítése, szerelése, karbantartása, javítása
8.4.2 A vizsgatervékenység leírása

szerkezetlakatos

szerkezetek

A) Portfólió:
A tanulmányi idő alatt elkészített, képi és írásos módon dokumentált munkafolyamat (vizsgálat, szerelés, üzembe helyezés). Portfólió elemek szakoktató vagy gyakorlati oktató által hitelesített dokumentumok.
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A portfolió elemeken keresztül mutassa be a tanuló a szakmai fejlődését, előrehaladását.
Portfólió elemei az alábbi tématerületekre térjenek ki:
o Épületlakatos szerkezetek
o Szerkezetlakatos munkák
o Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem t
o Gépészeti kötések
o Anyagismeret, anyagvizsgálat
o Felületvédelem
o Műszaki dokumentáció
Portfólió értékelésének aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %
A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-ra értékelhető.
Portfólió értékelés szempontjai:
o A tématerületek szakszerűsége:
60 %
o A portfólió struktúrája (egységes szerkezet, részek aránya, kapcsolatuk stb.):
5%
o A dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége a dokumentumok struktúrája (célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, változatosság):
10%
o A bemutatott dokumentumok minősége szakszerűsége (tartalmi kidolgozottság, alaposság, szakmai hitelesség, pontosság); az illusztrációk minősége (áttekinthetőség, használhatóság):
15%
o A portfólió nyelvi és formai megjelenése, (a megfogalmazás, nyelvhelyesség,
helyesírás, kivitelezés):
10%
B) Gyakorlat helyszínén végzett vizsga:
Adott tervdokumentáció alapján munkadarab készítése, amely tartalmaz
 anyagszükséglet meghatározást,
 szerszámok és készülékek meghatározását,
 darabolást,
 előrajzolást,
 mérést, mérés ellenőrzést,
 fúrási, süllyesztési műveleteket,
 általános él letörést, sorjázást,
 menetfúrást, menetmetszést,
 szegecselést,
 képlékenyalakítást,
 hegesztést,
 felületkezelést,
 szerelést.
A gyakorlati vizsga során elvégzendő feladatok és azok aránya
1.
Anyag-, szerszám és műveleti sorrend meghatározása.
2.

Az egyes munkadarabok elemeinek kész méretre munkálása és az
élelőkészítések elvégzése (termikus vágás, kézi és kisgépes megmunká-
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15 %

lás).
35 %
3.
A szerkezet elemeinek összeállítása, készre szerelése, befejező műveletek
elvégzése.
40 %
4.
Az elkészített szerkezet vizsgálatát a vizsgázó végezze el és tapasztalatait
jegyzőkönyvben rögzítse.
10 %
A gyakorlati vizsgára a vizsgázó az egyes alkatrészeket előre ledarabolhatja és előkészítheti hegesztéshez, illetve előkészítve megkaphatja.

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc
8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%
8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgafeladat értékelése a kiadott értékelési útmutató alapján történik, amely a vizsgázó tanulási eredményét, így többek között manuális munkáját, szakszerűségét, munkavégzési biztonságát, az elkészült dokumentumok minőségét és szakmai tartalmát, illetve az eredmény pontosságát minősíti.





Anyag-, szerszám és műveleti sorrend meghatározásának szakszerűsége.
A munkadarabok elemek/munkadarabok készítésének szakszerűsége, a
méretre munkálás pontossága.
A szerkezet elemeinek összeállítása, készre szerelése, befejező műveletek
szakszerűsége, pontossága, technológiai előírások betartása.
Az elkészített munkadarabok, szerkezetek önellenőrzése, az önellenőrzés
eredményének jegyzőkönyvezése.

15 %
35 %
40 %
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:
A központi interaktív vizsga során rendszergazda, oktatástechnikus vagy informatikus
rendelkezésre állása javasolt a vizsga zavartalan lebonyolítása érdekében.
A projektfeladat elkészítése során a szakképesítés oktatásához szükséges végzettséggel
és szakképzettséggel rendelkező szakember jelenléte szükséges a zavartalan és biztonságos munkavégzés lebonyolítása érdekében.

8.6

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:













állványok,
általános és egyéni védőeszközök
anyagmozgató eszközök,
csiszoló gép
egyetemes esztergagép, befogás eszközei, készülékei, forgácsoló szerszámok
egyetemes marógép, befogás eszközei, készülékei, forgácsoló szerszámok
elektromos kéziszerszámok, kisgépek
előrajzolás eszközei (körző, karctű, vonalzók, pontozók)
emelőgépek, emelő-berendezések, emelőeszközök,
felületkezelés gépei, eszközei
forrasztás eszközei,
gépesített szerszámok – pl. hajlító, emelő, marógép;
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 hegesztő eljárások eszközei, műszerei – gázhegesztő, bevont-elektródás kézi ívhegesztő, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztő, argon védőgázas, volfrámelektródás ívhegesztő,
 karos táblaolló, darabológépek (fűrészgép, lemez daraboló gép,)
 környezetvédelmi eszközök,
 lakatos kéziszerszámok - kalapácsok, reszelők, fémfűrészek, csigafúró-készlet, sülylyesztők, menetfúró készlet, menetmetsző készlet, hajtóvasak
 lakatos munkaállomás, satupadok
 mérőeszközök és ellenőrző eszközök (kézi mechanikus tolómérő, rádiuszsablonok,
derékszög, szögmérő, alak és helyzetmérő eszközök)
 munkabiztonsági, tűzvédelmi és elsősegély nyújtási felszerelés
 oszlopos fúrógép, befogás eszközei, készülékei, forgácsoló szerszámok
 rögzítő elemek - kézi satu, fúrógép satu
 sajtoló gép
 satuk: asztali-, gép-, műszerész-, csősatu;
 speciális szerszámok és tartozékok,
 számítógépes munkahely internet hozzáféréssel
 szerelő szerszámkészletek
 technológia specifikus védőeszközök, védőfalak
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: 20%, Szakmai vizsga: 80 %

8.9

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok
Nem programozható számológép és műszaki táblázatok használata megengedett a
központi interaktív vizsgarésznél.

9.

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