„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény
Képzés megnevezése: Kőműves
OKJ azonosító: 34 582 14
Képzés helyszíne: Budapest
Óraszám: 900 óra
Elmélet és gyakorlat aránya:
270 (30%) elméleti; 630 (70%) gyakorlati óra
Nyilvántartási szám: E-000526/2014/A146
A szakképesítés rövid leírása:
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét
falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni
kézi és gépi vakolási munkát végezni
egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani
beton és vasbeton szerkezetet készíteni
elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását - hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és
bontani,
korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani
talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni
épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni
térburkolatot készíteni
elhelyezni a nyílászárót
bontási, átalakítási munkát végezni
munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni
A képzés moduljai:
10101-12 Építőipari közös tevékenység
10275-16 Falazás, vakolás
10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek
10277-16 Szigetelések

11725-16 Térburkolás
11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

Intenzitás: Elmélet: heti 30 (5*6) óra, Gyakorlat: heti 40 óra (5*8) óra
Bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák iskolai előképzettség hiányában: igen/nem: a képzés megkezdhető a 9/2018. (VIII.
21.) ITM rendelettel módosított 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
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
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