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A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: OKJ szerinti szakmai képzés
A képzés időtartama: 950 óra (285 óra elmélet, 665 óra gyakorlat)

Képzés célja:
Azon kompetenciák és tevékenységek elsajátítása, melyek birtokában az ács képes az
építőiparban előforduló famunkálatokat elvégezni, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat,
állványokat készíteni, bontani átalakítani és karbantartani, illetve beépíteni az előregyártott
faszerkezeteket. Képes a helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetekhez tartozó
állványzatokat szerelni, a betont bedolgozni és homlokzati fémállványokat szerelni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
Megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit
Ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni
Értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti
alapfogalmakat munkája során
Felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
Betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
Biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához
szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
Ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását
gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről
alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat
alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét
Értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat
Betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz-és környezetvédelmi
előírásokat
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt
nyújtani
Használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket
Biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
Tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagit, eszközeit
Méretre szabni, megmunkálni a függőlege és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát
Összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását
Összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó
állványzatát
Bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluállványzatát
Rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusokként előkészíteni, előszerelni az
anyagokat
Elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerezetek pillér és fazsaluzati
rendszereit
Elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit,
alátámasztását
Összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat,
kúszózsaluzatokat
Ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani, mérést
végezni



Bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát 
Bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit alátámasztását 
Monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból 
Zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai előírás 
alapján 
Zsalu és állványtípusok elemit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni 
Elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáróját
Elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, 
feljáróját 
Elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, 
feljáró elemeit 
Elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését 
Bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését 
Hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani 
Faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fa födémek) építeni, helyre állítani, felújítani, 
megerősíteni, átalakítani 
Előregyártott faszerkezeteket beépíteni 
Szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken 
Munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő 
tevékenységeket végezni 
Működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket 
Betartani a biztonsági előírásokat 
Munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat 
Gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről 
Baleset esetén az előírások szerint eljárni 
  
A képzés megkezdésének feltételei: 
 
- Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető 
29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában. 
 
Egészségügyi alkalmasság: szükséges 
 
A képzés moduljai: 

Képzési program moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró 

vizsga 
vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

11497-12 Foglalkoztatás I. 60 0 60 írásbeli 
11499-12 Foglalkoztatás II. 15 0 15 írásbeli 
10101-12 Építőipari közös tevékenység 36 40 70 írásbeli 
10102-12 Hagyományos zsaluzat és 
állványzata 

30 48 78 gyakorlati 

10318-12 Rendszerzsaluzatok és 
állványok 

36 48 84 írásbeli 

10100-12 Állványzatok 24 48 72 Írásbeli 
10319-12 Fémszerkezetű állványok  24 48 72 gyakorlati 
11689-16 Ácsszerkezetek 36 376 412 írásbeli, gyakorlati 
11690- Gépkezelés 24 57 81 gyakorlati 
Képzési program összes óraszáma 285 665 950   



  
Vizsgára bocsátás feltételei: 
- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli) vizsga modulonként 
- a kötelező dokumentumok megléte 
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 
 


