
Tandem Felnőttképzés 

Kőműves tanfolyam (OKJ 34 582 14) 

 

Tanfolyami összefoglaló 

 

Megszerezhető szakképesítés megnevezése: Kőműves 

A tanfolyam nyilvántartásba vételi száma: E-002062/2020/A004 

A képzés előfeltétele: alapfokú végzettség (8 általános), foglalkozás egészségügyi 

alkalmasság 

Bemeneti kompetencia: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 

építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Tervezett kezdés: 2020-09-26 

( Az indulási idő csak tájékoztató jellegű, a jelentkezés folyamatos! ) 

Időtartam: 8 hónap  

Ütemezés: Az előadásokra általában hétvégén, szombaton 9-16 óra, vagy hétköznapokon, 

17-20 óra között kerül sor.  

(Az időpontok és a napok a hallgatók igénye szerint változtathatók) 

ÓRASZÁM: 800 ÓRA  240 ÓRA elmélet / 560 óra gyakorlat 

ELMÉLET/GYAKORLAT ARÁNYA: 30 / 70 % 

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg, de intézményünk is 

biztosít rá lehetőséget. 

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 34 582 14) 

Helyszín: I. Krisztina krt. 59/b. (Tandem Gimnázium épülete) 

Tanfolyami napok: szombat 9:00-16:00, vagy hétfő és csütörtök délután 17:00-20:00  

( Az időpontok a hallgatók igénye szerint változtathatók! ) 

 

Részletfizetés vizsgadíj nélkül: A képzés ütemezése szerint kamatmentesen havi 

részletekben is fizethető.  



 

Az előzetes tudás mérését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb 

vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítjuk. 

A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert, Kőműves szakképesítésről szóló 

bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi bizonyítvány is igényelhető, 

amit a vizsgáztató cég állít ki.   

Kedvezmények 

• havi kamatmentes részletfizetési lehetőség 

• 10% kedvezmény a képzési díj egyösszegű rendezése esetén 

• 5% kedvezmény a képzési díj két részletben történő befizetésekor 

• regisztrált munkanélküli hallgatóink részére 10 % az oktatás díjából (a tanfolyam indulásakor 

a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges) 

• GYED-en, GYES-en lévő kismama hallgatóink részére 10 % az oktatás díjából (a tanfolyam 

indulásakor a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges) 

• 10. 000 Ft kedvezmény, ha a barátaiddal, ismerőseiddel jelentkezel 

A kedvezményes lehetőség más kedvezménnyel nem vonható össze! 

 

Vizsgák 

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltételei: 

• valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele 

•  érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás  

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Falazási, vakolási, betonozási, szigetelési és térburkolási 

munkák 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által előkészített falszakasz elé 5 sor magasságig 

burkoló téglából 12 cm vastag látszó lábazati falazat készítése fugaképzéssel (teli vagy íves), 

hőszigetelés nélkül, felette lévő falfelület adott anyagú és technológiájú hőszigetelő 

rendszerrel való szigetelése befejező réteg nélkül. Vakolási munka felületének előkészítése, 

alapvakolása; alapvakolt felület simítóvakolása. Adott szerkezethez előírt minőségű beton 

keverésének irányítása, bedolgozása és tömörítése. Előre elkészített beton aljzaton szegélykő 

és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba, adott burkolati terv alapján. 

A vizsga időtartama 450 perc, értékelési súlyaránya 75 % 



 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

Építészeti tervdokumentációval kapcsolatos, adott jelölések felismerése, értelmezése. Adott 

tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján, adott anyagú falazat vagy vakolat, beton 

szerkezet, valamint homlokzati hőszigetelés mennyiségének és anyagszükségletének 

meghatározása. 

A vizsga időtartama 180 perc, értékelési súlyaránya 15%. 

 

       3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Kőműves ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazzák: Falazás, 

vakolás; Beton és vasbeton szerkezetek; Kiegészítő kőműves feladatok 

A vizsga időtartama 40 perc, értékelési súlyaránya 10%. 

 

A Kőműves OKJ bizonyítvány birtokában betölthető munkakörök: 

• Kőműves 

• Betonozó 

• Díszítő kőműves 

• Falazó kőműves 

• Karbantartó kőműves 

• Vakoló kőműves 

• Födémgerenda-, tálca- és béléstest- elhelyező 

• Klinkertégla lerakó 

• Térburkoló  

 

A Kőműves képzés szakmai követelménymoduljai 

• 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. 




