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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
• Geológia, új és régi anyagok, eljárások és építési módszerek, amelyek
a kőfaragó feladataihoz kapcsolódnak
• Az elektromos és sűrített levegős berendezésekkel való biztonságos
munkavégzés alapelvei
• Egészség- és munkavédelmi és higiéniai jogszabályok, kötelezettségek
szabályok dokumentáció
• Az adott országban a munkahelyi rezgésekre és zajkitettségre
vonatkozó törvények és jogszabályok
• A gépi szerszámok egyéni használati idejének követése és naplózása,
és ennek fontossága a rezgésnek való kitettség értékelésében
• Vészhelyzeti eljárások és jelentések balesetek, elsősegélynyújtás és
tűzesetek esetére
• Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök (EVE) használatára van
szükség
• A szerszámok és berendezések rendeltetése, használata, ápolása,
karbantartása, tárolása és kezelésük biztonsági vonatkozásai
• Az anyagok rendeltetése, használata, ápolása, tárolása és kezelésük
biztonsági vonatkozásai
• A munkaterület rendezett állapotban tartásának fontossága
• Hogyan
csökkenthetik
a
munkavégzési
gyakorlatok
a
hulladékmennyiséget és a költségeket
• A biztonságos hulladékkezelés és újrahasznosítás fontossága
• A tervezés, pontosság, ellenőrzés és a részletekre való odafigyelés
fontossága minden munkavégzési gyakorlat során
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• Az egészség- és munkavédelmi, valamint higiéniai szabványok,
szabályok és szabályzatok betartása
• Biztonságos munkakörnyezet fenntartása
• Megfelelő egyéni védőeszközök, például munkavédelmi lábbeli, kéz-,
fül- és szemvédő, valamint porvédelem azonosítása és használata A
gépi szerszámok egyéni használati idejének követése és naplózása a
rezgésnek való kitettség értékelésében
• Minden kézi és gépi szerszám biztonságos kiválasztása, használata,
tisztítása, karbantartása és tárolása
• Minden anyag biztonságos kiválasztása, használata és tárolása
• Anyagok vizsgálata és jóváhagyása felhasználásra alkalmasként
• A munkaterület megtervezése a lehető legnagyobb hatékonyság és
rendszeres takarítási fegyelem fenntartása érdekében
• Pontos mérések és a hulladéktermelés kerülése
• Hatékony munkavégzés, az előrehaladás és eredmény rendszeres
ellenőrzése
• Az újrahasznosítható és veszélyes hulladékok biztonságos és
fenntartható kezelése
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
• A kapcsolódó szakmák szerepkörei és követelményei, és a
leghatékonyabb kommunikációs módszerek
• A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának értéke
• A félreértések és ellentmondó igények ügyes megoldásának fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• A követelmények meghatározása és az elvárások pozitív kezelése
• Az ügyfél kívánságainak ábrázolása és átvitele, ajánlások a terv és
költségvetés vonatkozó követelményeinek teljesítésével
• Az építészek és kapcsolódó szakmák változó szükségleteinek
felismerése és alkalmazkodás azokhoz
• Világosan kommunikál a kollégákkal, ahol tervrajzokra, a dokumentumok
változtatására és munkavégzési megszorításokra van
• szükség
• Megváltóztat valótlan információkat, megelőzi a hibát
3

5
Problémamegoldás, innováció és kreativitás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
• Általános problémák, amelyek előfordulhatnak a munkafolyamat során
• A problémamegoldás diagnosztika-alapú megközelítése
• Az iparág trendjei és fejlesztései a saját országában és szélesebb
körben

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• A munka rendszeres ellenőrzése a későbbi fázisban felmerülő problémák
csökkentésére
• A problémás kérdések gyors felismerése és megértése, és saját
hatáskörben alkalmazott folyamat a megoldásukra
• Készség alternatív módszerek kipróbálására és a pozitív változások
alkalmazására
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A tervrajzok értelmezése
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
• A kiviteli és részlettervek által tartalmazandó alapvető információk
• A hiányzó információk vagy hibák ellenőrzésének fontossága, a
problémák megelőzése és megoldása a „szerkesztési” folyamat és az
építés előtt
• A geometria szerepe
• Matematikai eljárások és problémamegoldás
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• Minden terv, magasság, metszet és kinagyított részlet pontos
értelmezése
• A főbb méretek és valamennyi szög azonosítása
• Az íves megmunkálások azonosítása
• Felismerni például boltívek, betűk és szimbólumok kialakításának
részleteit
• Minden részlet meghatározása, amely különleges eszközt vagy sablont
tesz
szükségessé,
és
azok
rendelkezésre
állásának
vagy legyártásának biztosítása
• A pontosítást igénylő tételek azonosítása
• A rajzi hibák azonosítása és követése, és azok kijavításának biztosítása
• A
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meghatározott projekthez
szükséges
anyagmennyiségek meghatározása és ellenőrzése

Információk és mennyiségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
• A műszaki leírás által tartalmazandó alapvető információk
• A hiányzó információk vagy hibák ellenőrzésének fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• Az építési információk pontos értelmezése és kivitelezése a műszaki
leírások szerint
• Alapvető vázlatrajzok készítése magasságokkal, tervekkel és valós
léptékű metszetekkel
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Összetett sablonok készítése és használata
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
• A sablonokhoz használt anyagok jellemzői: műanyag, cink és alumínium
lemezek
• Mérmű részletei beleértve: három- és négykaréjú lóhere, belső csúcsok
/orr/, nem áttört és áttört verzióban
• Az építészeti stílusok közötti különbségek: Dór, ión, korinthoszi,
toszkán, és kompozit
• A koronapárkányok elemei: geiszon, fríz, architráv
• Hagyományos és modern kőműves módszerek
• Kihajtott szerkesztési formák, deformált metszetek és tagozatok,
ábrázológeometriai vonatkozások
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• Erőforrások kiválasztása, például: műanyag, cinklemez, alumínium és
rajzpapír
• Komplex sablonok és tagozatok készítése, és rajzolása az alábbi
elemekhez: mérmű, lóherekaréj, belső csúcsok és nem áttört szemek,
talapzat, párkány, oszlopfő, oszloptalp, lábazat, vállkő, zárókő vagy
oromzat
• Tájékoztató/azonosító jelölések a sablonokon és a tagozaton
• Teljes léptékű szerkesztés standard rajzi jelölések alkalmazásával
• Összetett geometria használata sablonok készítésére különböző
anyagokból
• Sablonok készítése cinklemezből
• Pontos, összetett tervrajzok készítése a sablonok az anyagokra történő
felvetítése előtt
• Tagozat készítése
• A sablonok és kontra sablonok pontos kivágása műanyag, cink vagy
alumínium anyagokból, 1 mm pontossággal
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Tagozott kőfaragó alkotóelemek készítése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
•
•
•
•
•

A rezgéscsillapítást elősegítő stratégiák
A zajkitettség csökkentését célzó stratégiák
A természetes kövekben általánosan előforduló hibák
Különleges felületkialakítások
A különböző típusú kövek jellemzői, és felhasználhatósága, például
gránit, homokkő, mészkő, márvány stb.

50

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
• A kő alkalmasságának felismerése és ellenőrzése az adott feladatra
• Összetett sablonok alkalmazása a hatékony munka érdekében
• A természetes szálirány megértése az alkotóelemek szerkezetbeli
helyének megfelelően
• Sablonok használata a teljes munka kijelölésére az alapsíktól a
faragási-műveletek megkezdése előtt, 1 mm pontossággal
• Összetett geometriai formák alkalmazása előkészített kőtömbön Sík,
derékszögű és csavarodásmentes kőfelületek készítése különböző
típusú köveken
• Méretek, szögek és formák pontos átvitele a rajzról a kőre
• A kőfelületek előkészítése összetett formákra különböző szakmai
eljárásokkal
• Különböző meghatározott felületkialakítások készítése előkészített
köveken
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• Merőleges kialakítások 1 mm pontossággal
• Megmunkált felület készítése csak a látható területen
• Komplex megmunkált
kőelemek
készítése
kézi
és
gépi
szerszámokkal 1 mm pontossággal, odafigyelve : sarkok és az élek a
belső fordulókon; méretek a külső fordulókon; profilok, profil az íves
és sík felületeken
Betűvésés és/vagy ornamentika készítése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
•
•
•
•

Az információ a kőfelületre történő átvitelének különböző módszerei
A betűk és/vagy díszek jellemzői
Az anyagok jellemzői
Különböző faragási módszerek, pl. Vésett 'V' alakú és a lapos
dombormű

• A különböző felületek és textúrák kialakításának különböző technikái
• Minden munka bemutatásának szükségessége az ügyfél igényeinek és
elvárásainak teljesítésére
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
•
Sérülésektől, hibáktól és repedésektől mentes anyag kiválasztása
a szövegkészítéshez vagy faragáshoz
•
Teljes méretű rajz alkalmazása a munka kijelölésére
•
A felirat és/vagy díszítés, vagy faragott motívum kívánt
pozíciójának azonosítása a kövön
•
Másolópapír használata az adatok átvitelére a kőfelületre valós
léptékű részletrajzok használatával
•

Vésetek, feliratok és/vagy díszítések készítése különböző típusú
köveken

•

•

Vésett vagy relief betűk a kiírásnak megfelelően, kézi vagy
pneumatikus szerszámokkal kizárólag a kéz-kar rezgés szindróma
(HAVS) hatásainak
csökkentésére vagy
pneumatikus szerszámokkal
Rajzokról a feliratok átvitele szerkesztett módon modern vagy
hagyományos stílusokban

•

Az indigótinta kímélő eltávolítása a felületről vízzel és finom
nedves/száraz papírral

•

•

Motívumok
faragása
a
megadott
specifikáció
alapján a meghatározott felületre a
kívánt mélységben és felület kezeléssel, kézi vagy pneumatikus
szerszámokkal
Egyenes vagy folyamatos vonalak készítése éles élekkel és tiszta
megjelenéssel

•
•

Textúra, alávágás és árnyékolás hatékony használata
A
hulladékanyagok megfelelő
kezelése
újrahasznosítás érdekében

•

Az ügyfél feladatkiírásának/utasításainak pontos értelmezése

Összesen
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