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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

A vakolat- és gipszkarton-rendszerekre vonatkozó higiéniai, biztonság
jogszabályok

Az egyéni védőeszközök (EVE) különböző típusai

Az elektromos és vezeték nélküli kisszerszámok biztonságos
használatához szükséges óvintézkedések

Építési módszerek és technológiák

Alapvető tudás az alábbi területeken:
 Villanyszerelés
 Vízvezeték rendszerek kiépítése
 Vízelvezető rendszerek kiépítése
 Biztonsági rendszerek
 Beépített szórakoztató elektronikai rendszerek






A
szárazépítési
rendszerekben
használt
anyagok
biztonságos
használata,
tárolása
és
megfelelő
felhasználása
Egyensúly az ár és minőség között, az elvárt eredménytől és
körülményektől függően
Az eszközök és anyagok tárolásához szükséges biztonsági feltételek
Jó matematikai és geometriai felhasználói ismeretek
Biztonságos hulladékkezelés és tudatosság az újrahasznosítási
lehetőségek vonatkozásában

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Biztonságos és higiénikus munkakörnyezet létrehozása és fenntartása

A munkaterület olyan kialakítása, ami lehetővé teszi a sérülések,
különösen a hát, könyök, váll és térd sérülésének elkerülését

A szárazépítési rendszerekre vonatkozó higiéniai, biztonsági
szabványok és jogszabályok alkalmazása

Megfelelő egyéni védőeszközök (EVE) hatékony használata

A megfelelő elektromos és vezeték nélküli kisszerszámok biztonságos
használata

A gipszkarton és egyéb kapcsolódó termékek megfelelő és biztonságos
tárolása

Proaktivitás a saját folyamatos szakmai fejlődésében, a változó
építőipari munkamódszerek és technológiák naprakész ismerete
érdekében (pl. akusztika, fenntarthatóság és környezeti hatások).

Hatékony munkavégzés csapattagként

Hatékony együttműködés más szakágakkal a munkaterületen

Egyéb szerkezeti elemek, berendezési tárgyak elővigyázatos
kezelése

Matematikai, geometriai alapelvek alkalmazása a szögek, területek,
kerületek, ívek, görbék, térfogatok, arányok stb. kiszámítására
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Tervezés és kommunikáció

15

A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Lakossági és ipari ügyfelek igényei
 Az alkalmazott szárazépítési technikák és anyagok hatása az
épülethasználatra
 A szükséges minőségi szint és szabvány, pl. Q szabvány
 A munka prioritásainak meghatározása, ütemterv vagy a munkák
sorrendje más szakágakkal együtt
 Anyagbeszerzési alapelvek és módszerek
 Építési készletek anyagszükséglete, a szavatossági idők betartásának
fontossága
 A hivatalos és nem hivatalos kommunikáció alapelvei és módszerei
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A különböző forrásokból származó dokumentumok olvasása és
értelmezése
 A különböző elfogadott specifikációk értelmezése és munkavégzés azok
alapján
 Anyagszükséglet számítás készítése, különösen a lakossági munkákhoz
 Tanácsadás és útmutatás más szakmák, pl. építészek vagy
előkészítők számára
 Tervrajzok és műszaki leírások olvasása és értelmezése
 Anyagszámítások a terveknek és műszaki leírásoknak megfelelően
 A beépítési eljárások írásos és szóbeli leírása
 A beépítésre vonatkozó műszaki irányelvek bemutatása az ügyfelek és
más szakmák képviselői számára
3

Kialakítás
 A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A szárazépítési rendszerek építésére vonatkozó szabványok és
jogszabályok
 A vonatkozó nemzeti szabványok
 Szakipari terminológia
 Vázas építési rendszereket, ideértve a favázas épületszerkezeteket is
 A szárazépítési szerkezetekben használt profilvázak felépítését,
tulajdonságait.
 A fal- és mennyezetépítésben használatos csavarok és rögzítések
 Különböző típusú gipszkarton és gipszrost erősítésű-, és cementkötésű
építőlemezeket
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A falak és mennyezetek különböző elemeinek kitűzése
 Pontos mérések
 A fémprofilok pontos vágása
 A profilvázak felépítése a nyílászárók helyével – derékszögek,
függőlegesek és vízszintesek
 Profilok és kiegészítő elemek csavarozása, rögzítése egymáshoz
 Fémprofilok típusait, különleges profil elemeket
 Íves profilszerkezetek kiépítése, pl. boltívek, dongaboltozatos mennyezet
 A gipszkarton lapok vágása, rögzítése ragasztással tűzéssel és
csavarozással
 Gipszrost szálerősítésű és cementkötésű építőlemezek vágása, rögzítése
ragasztóval és csavarokkal
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Szigetelés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

Az alábbiakra vonatkozó szakmai szabványok,
szabályzatok:
 Hőszigetelés épületekben
 Hangszigetelés épületekben
 Tűzvédelmi besorolás és szabályzatok

jogszabályok

és



A szigetelőanyagok tárolására, kezelésére és telepítésére vonatkozó
biztonsági szabályzatok az alábbi anyagoknál:
 Hőszigetelés épületekben
 Hangszigetelés épületekben
 Tűzvédelmi besorolás és szabályzatok



Az alábbiakban használt anyagok megfelelő használata:
 Hőszigetelés épületekben
 Hangszigetelés épületekben
 Tűzvédelmi besorolás és szabályzatok




Az épületek tűzvédelmi besorolását
A fenntarthatóság és környezeti hatások befolyása a szigetelési
termékekre és módszerekre
Az aktuális és változó technológiák és gyakorlatok a szigetelésre
vonatkozóan
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
Hangszigetelő termékek beépítése és rögzítése
Hőszigetelő termékek beépítése és rögzítése
Tűzgátló anyagok és más anyagok beépítése és rögzítése a
tűzterjedés megakadályozására
Rugalmas anyagok használata
Tesztbeépítés és a megfelelő módosítások

Glettelés, finishelés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

A glettelési munkák különböző módszerei

A glettelési munkák anyagai és technikái
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

A gipszkarton felületek előkészítése glettelésre

Az élvédők és sarokprofilok méretre vágása

A glettelő és finiselő anyagok bekeverése

A gipszkarton illesztések kialakítása erősítőszalaggal és hézagkitöltéssel

A kész illesztések kézi csiszolása

Teljes felületű glettelés, finiselés alkalmazása

Gipszkarton építőlemez felületkialakítása gipsz alapú glettelőanyagokkal
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Belső vékony gipszvakolatok kialakítása
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

A gipszvakolatok típusai és használatuk

Alapozott felületek

A vékony vakolás módszerei és gyakorlatai

A vakolásban használt szerszámok és eszközök

A javítófoltok és javítások kivitelezése

Belső és külső illesztett sarkok

Vékony vakolat használata
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Felületek előkészítése vakolásra

Vakolat bekeverése a megfelelő konzisztencia kialakítása

Alapozóréteg, közbenső réteg, simítóréteg és fedőréteg felhordása sík és
íves felületekre

Simító fedőrétegek alkalmazása

Vékony vakolatok javítása
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Díszítő stukkószegélyek legyártása és felrakása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A díszítő szegélyek készítésének módszerei és alapelvei
 A díszítő szegélyek fajtái és használata
 Különleges vakolatok, pl. márványhatású és velencei stukkó, és más
különleges technikák
 A díszítő szegélyek felrakásához használt ragasztók
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az ügyfelek meghallgatása, véleményük értelmezése és tiszteletben tartása
 Egy javasolt téma értelmezése
 A termékek pontos vágása
 Belső és külső gérvágások pontos kialakítása
 Díszítőbevonatok alkalmazása és ragasztása szakszerű módon
 Helyben készített stukkók előkészítése és kialakítása
 Az alkotóelemek pontos mérése és méretre vágása
 Díszítőprofilok vágása és rögzítése
 Öntött díszítőprofilok és mennyezeti burkolólapok illesztése, gérvágása
és beépítése, az alábbiakkal:
 Profilelemek
 Ívek
 Boltozat
 Elválasztóprofilok
 Mennyezeti szegélyek
 Szegélylécek
 Burkolóelemek
 Mennyezeti rozetták
 Díszítőelemek javítása
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Kültéri vakolás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A kültéri vakolatok és bevonatok alkalmazására vonatkozó törvények és
útmutatók
 A kültéri vakolásra vonatkozó biztonságos munkavégzési gyakorlatok
 Biztonságos munkavégzési gyakorlatok állványok használatával
 A kültéri vakolási munkákhoz szükséges eszközök
 A rendelkezésre álló anyagok és technikák jellemzői, minősége,
használatai és korlátai
 Alkalmazási módszerek
 Megfelelő és biztonságos hulladékkezelés
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

A szerződéses specifikációk teljesítése

A
jogszabályok
és
hivatalos
útmutatók
alkalmazása
a
munkamódszerekben

Eszközök és szerszámok megfelelő és hatékony használata és
karbantartása

Biztonságos hulladékkezelés

Mérés, kijelölés, felhordás, utómunkák

Az anyagok előkészítése és felhordása kültéri alapfelületekre:
 Tégla és/vagy beton felületek
 Lábazatok
 Belső és külső sarkok
 Nyílászárókeretek
 Falak
 EVakolaterősítő háló beépítése
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Az iparágban elfogadott kültéri vakolatfelületek kialakítása:
 Kétrétegű vakolat
 Háromrétegű vakolat
 Belső és külső sarkok
 Nyílászárókeretek



Texturált felületű bevonatok készítése

Műemlékvédelem
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az örökségvédelmi területeken és műemléképületeken használt
különböző speciális anyagok
 Az épület története, gyártási és építési technológiái
 A tervezése és megóvásra vonatkozó törvények és jogszabályok
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az épület történetének tiszteletben tartása
 A tervek és műszaki leírások betartása
 Hatékony kommunikáció az ügyfelekkel
 Hatékony kommunikáció a hatóságokkal
 Anyagok előkészítése
 Az épület előkészítése felújításra vagy javításra, a beltéri és kültéri
felületeken egyaránt
 Megfelelő vakolási módszerek alkalmazása az épület történelmének és
technológiájának megfelelően, az épület egységességének megőrzése
mind a beltéri, mind a kültéri felületeken

Összesen
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