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Képzés megnevezése: Épület és szerkezetlakatos 
OKJ azonosító: 34 582 03 
Képzés helyszíne: Budapest 
Óraszám: 1040 óra 
Elmélet és gyakorlat aránya: 
   312 (30%) elméleti; 728 (70%) gyakorlati óra 
Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A113 

A szakképesítés rövid leírása: 
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál 
meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelési-
javítási technológiára vonatkozó előírásokat betartani és betarttatni  

 alakítani a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal - alapszerelési műveleteket végezni, oldható és 
nemoldható kötéseket készíteni  

 általános minőségű hegesztett kötést készíteni gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesztéssel, fogyóelektródás 
védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel  

 egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni - elkészíteni, vagy 
megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épületlakatos munkához  

 előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, 
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket  

 elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat  

 gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni  

 képlékenyalakítást végezni a speciális épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal  

 kiválasztani, ellenőrizni és karbantartani az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket  

 korrózió elleni általános bevonatot és felületvédelmet készíteni, a korrózióra hajlamos épület- és szerkezetlakatos 
fémszerkezeteken  

 lemezeket megmunkálni, összeállítani és hegeszteni  

 magasban végzett szerelési folyamatokat értelmezni, végezni 

 oldható és nemoldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket készíteni, bontani, javítani és cserélni 

 zárat, biztonságtechnikai eszközöket cserélni, szerelni, ellenőrizni 
 

A képzés moduljai: 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 
10165-12 Épületlakatos feladatok 
10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok 
10168-12 Szerkezetlakatos feladatok 

Intenzitás: Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 40 óra (5*8) óra 
 

Bemeneti feltételek:  
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 
Bemeneti kompetenciák iskolai előképzettség hiányában: igen/nem: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM 
rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 
Életkor: Betöltött 16. életév és tankötelezettség teljesítése 

 

A résztvevők kiválasztásának a módja:  
Írásbeli és szóbeli szakmai alkalmassági vizsgálat; foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 

 

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődjön a lakóhelye szerinti területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán! 

 

Képző elérhetőségei: 
E-mail: nikolett.h@ioszia.hu, WEB: www.felnottkepzes.hu, Telefon: +36 (30) 586-32-29 

http://www.felnottkepzes.hu/

