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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY  

SZAKMAI VIZSGÁRA VONATKOZÓ KIVONATA  

 

Készült a 2020.05.18-án hatályba lépet Képzési és Kimeneti Követelmények alapján 

  

Szakmai vizsga megnevezése: Kőműves  

Szakma azonosító száma: 4 0732 06 08  

Ágazat megnevezése: Építőipar  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Falazó kőműves, Gépi vakoló  

  

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.   

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: a képzési ciklus során készítsen egy 

vizsgaremeket a vizsgaremek dokumentálásával együtt. A vizsgaremek benyújtása a 

vizsgaszervező részére a gyakorlati vizsganapot megelőzően két héttel.  

  

Központi interaktív vizsga   

A vizsgatevékenység megnevezése: Interaktív kőműves szakmai vizsga   

A vizsgatevékenység leírása   

Építészeti és tartószerkezeti tervdokumentáció értelmezése. Munkafolyamatok helyes 

technológiai sorrendjének meghatározása megadott munkalépések/műveletek sorba 

rendezésével (legfeljebb 10 – 10 művelet). Szakmai anyagszükséglet számítási feladatok - 

tervdokumentáció, vagy tervrészlet alapján adott anyagú falazott szerkezetek, vakolt 

felületek, homlokzati hőszigetelések, térburkolatok, monolit beton és vasbeton szerkezetek 

anyagszükségletének meghatározása.   
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Az interaktív vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére 

irányul:   

A) vizsgarész Építészeti és tartószerkezeti tervdokumentáció értelmezése:   

- építészeti rajzok és rajzi jelek felismerése, értelmezése, rajzi jelek 

megnevezésének hozzárendelése a rajzi jelekhez (interaktív feladat);   

- épületszerkezetek felismerése, megnevezések hozzárendelése az 

épületszerkezetekhez (interaktív feladat);  

- épületszerkezetek csomópontjainak értelmezése, kiegészítése, feliratozása, 

feliratok hozzárendelése a csomópontokhoz (interaktív feladat);   

- vázkerámia és/vagy pórusbeton falazatok falidomkötéseinek megoldása 

(méretezett falidomok kontúrvonalai közé), rajzos feladat.   

  

B) vizsgarész Munkafolyamatok helyes technológiai sorrendjének meghatározása megadott 

munkalépések/műveletek sorba rendezésével (legfeljebb 10 – 10 munkalépés/művelet): - 

monolit vasbeton sávalap készítésének technológiai sorrendje;   

- teherhordó falszerkezet készítésének technológiai sorrendje hagyományos és/vagy 

korszerű (ragasztott) falazási technológia esetén;   

- előregyártott előfeszített vasbeton gerendás, béléstestes födém készítésének 

technológiai sorrendje;   

- előregyártott, kéregelemes gerendás, vázkerámia béléstestes, félmonolit födém 

készítésének technológiai sorrendje;   

- korszerű, előregyártott elemekből épített égéstermék-elvezető berendezés  

(kémény) építésének technológiai sorrendje;   

- belső/külső vakolási munka készítésének technológiai sorrendje;   

- teljes homlokzati hőszigetelő rendszer (THR) készítésének technológiai sorrendje;   

- hagyományos technológiával épített családi ház bontásának technológiai 

sorrendje.  
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C) vizsgarész: Szakmai számítás / feladattípusok:   

- falszerkezetek anyagszükségletének meghatározása (idomterv, falazóelem, 

falazóhabarcs);   

- falszerkezetekben kialakított nyílások feletti áthidaló szerkezetek 

anyagszükségletének meghatározása;   

- külső és/vagy belső vakolt szerkezetek anyagszükségletének meghatározása;   

- teljes homlokzati hőszigetelő rendszer (THR) anyagszükségletének 

meghatározása;   

- térburkolatok anyagszükségletének meghatározása;   

- monolit beton és vasbeton szerkezetek (alaptest, fal, pillér, oszlop, födém, koszorú, 

áthidaló, lépcső, aljzat) anyagszükségletének meghatározása (teljes beton 

mennyiség, betonalkotók mennyisége, tömörödés, keverési arány, víz-cement 

tényező);  

- egyszerű monolit vasbeton szerkezetek (kéttámaszú gerenda, kéttámaszú 

konzolosan túlnyúló gerenda, két irányban teherhordó lemez, négyszög 

keresztmetszetű pillér) betonacél kimutatásának összeállítása tartószerkezeti, 

vasalási tervek alapján, hiányos betonacél kimutatás kiegészítése.   

Az interaktív vizsgatevékenység tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós és számításos 

feladatokat.   

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   180 perc   

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:     20 %   

  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

A javítás a feladatsorhoz rendelt, a vizsgaközpont által készített javítási-értékelési útmutató 

alapján történik.   

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:   

A) vizsgarész: Építészeti és tartószerkezeti tervdokumentáció, alaprajzi részlet 

értelmezése: 15 %   
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B) vizsgarész: Munkafolyamatok technológiai sorrendjének meghatározása: a felsorolt 

nyolc (8) témakörből véletlenszerűen kiválasztott két feladat: 40 %   

C) vizsgarész: Szakmai számítás: a felsorolt hét (7) témakörből 5 különböző témakör 

véletlenszerű kiválasztása, témakörönként 1 – 1 feladat, összesen 5 feladat: 45 %   

  Az értékelés százalékos formában történik.    

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló az interaktív vizsgatevékenység minden 

egyes vizsgarészében a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.   

   

Projektfeladat   

A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.   

A vizsgatevékenység megnevezése: Kőműves projektfeladat   

   

A vizsgatevékenység leírása   

A)  vizsgarész Portfólió (kötelező elem): A tanuló előrehaladásáról és/vagy eredményeiről, 

munkáiból összeállított, az oktató által hitelesített, rendszerezett dokumentum.     

Tartalma:   

- Gyakorlati időszak alatt készített munkák fotói, valamint azok rövid szakmai 

bemutatása, jellemzése (alkalmazott anyagok, szerszámok, eszközök, gépek, 

technológia).   

- A gyakorlati munkavégzés során megismert korszerű anyagok és technológiák 

ismertetése.  

- Valamely szakmai versenyen való részvétel bemutatása.   

Formája:   

Valamely prezentációs programban elkészített kivetíthető diasor, amellyel rövid szóbeli 

előadás kíséretében mutatja be a vizsgázó a megszerzett szaktudását, eredményeit.  

Legfeljebb 10 diában.   

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 2 év.   

Az értékelés százalékos formában történik.   
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A portfólió leadási határideje: Legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtt 10 

munkanappal, a vizsgaszervező képviselője részére.   

   

B)  vizsgarész: Produktum   

A vizsgaközpont által készített műszaki tervdokumentáció, vagy alaprajzi/metszeti 

részletrajzok alapján falazó, vakoló, hőszigetelő, térburkoló és betonozó munka végzése 

előkészített területen.   

A produktum vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésre és értékelésére irányul:   

  

- Falazási munka végzése: alaprajz/metszet értelmezése, falszerkezet kitűzése, 

falazási munka végzése vázkerámia falazóanyag felhasználásával, hagyományos 

falazási technológiával, teherhordó falazatként, 5 sor magasságban, 1,5 m2 

felületen – egyéni feladat.   

- Előregyártott rendszeráthidaló beépítése: nyíláskiváltás kialakítása terv alapján 

– páros feladat.   

- Vakolási munka végzése: vázkerámia anyagú falfelületen (gúzolás, alapvakolás, 

simító vakolás), 1 m2 tagolt felületen – egyéni feladat.   

- Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése: előkészített, vázkerámia anyagú 

alapfelületre, lábazati indító profilról indítva (mechanikai rögzítés és színezés 

nélkül), 1 m2 felületen – egyéni feladat.   

- Térburkolat készítése: előre előkészített (szilárd) felületen, tetszőleges mintával, 

3 cm homokágyba, kétoldali szegélyelemek, vagy falak közé, egyirányú lejtéssel, 

1 m2 felületen – egyéni feladat.   

- Betonozási feladat készítése: előre előkészített felületen (falszerkezet elé, vagy 

előre elkészített zsaluzatba), 5 cm vastagságban, saját levében lesimítva, 

vízszintben, 1 m2 felületen – egyéni feladat.   

Az értékelés százalékos formában történik.   
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C)  vizsgarész: Szakmai beszélgetés   

A vizsgázó által kiválasztott, a produktum valamely feladatrészéhez kapcsolódó szakmai 

beszélgetés. A vizsgázó válaszolja meg szóban a produktum befejezése, azonban még annak 

az értékelése előtt a vizsgabizottság által feltett, a produktum kivitelezésére (anyagok, 

technológia, munkavédelem, ok-okozati összefügések feltárása) vonatkozó szakmai 

kérdéseit. Az értékelés százalékos formában történik.   

   

A vizsgatevékenységek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  440 perc    

Ebből az időtartamból:   

A) vizsgarész: Portfólió:     10 perc;   

B) vizsgarész: Produktum:     420 perc;   

C) vizsgarész: Szakmai beszélgetés:   10 perc.   

   

A vizsgatevékenységek aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %   

  

A vizsgarészek aránya a projektfeladaton belül:   

A) vizsgarész: A portfólió aránya a projektfeladat vizsgatevékenység teljes 

feladatsorán belül:  10%.   

B) vizsgarész: A produktum aránya a projektfeladat vizsgatevékenység teljes 

feladatsorán belül:  80%.   

C) vizsgarész: A szakmai beszélgetés aránya a projektfeladat vizsgatevékenység 

teljes feladatsorán belül: 10%.   

    

A vizsgatevékenységek értékelésének szempontjai:   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40 %-át elérte.   

  

A) vizsgarész: A portfólió értékelésének sajátos szempontjai:   
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- megfelelő szakkifejezések használata:          25%   

- tanulási eredmények bemutatása / technológia szakszerű ismertetése:  35%   

- ok-okozati összefüggések feltárása:            20%   

- kommunikációs képesség: 10% - beszédstílus:     10%   

   

A portfólió vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.   

   

B) vizsgarész: A produktum értékelésének sajátos szempontjai:   

A produktum értékeléséhez a vizsgaszervezőnek (akkreditált vizsgaközpontnak) részletes 

értékelő lapot kell összeállítania az alábbi lényeges szempontok figyelembevételével:   

   

   feladat típusa   értékelési szempont   súlyarány   

a   

falazási munka   

falszerkezet kitűzése   25%   

falazat méretei   

függőlegesség   

vízszintesség   

falsík   

derékszög   

falazat megjelenése   

munkavédelem, szerszámhasználat   

munkaterület átadása, hulladékkezelés   

b   

áthidaló beépítése   

felfekvések kialakítása   10%   

áthidalók vízszintessége   

áthidalók helyzete (falsíkhoz)   

áthidalók helyzetbiztosítása   

munkavédelem, szerszámhasználat   

c   vakolási munka   vakolt élek függőlegessége   25%   
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vakolati síkok   

derékszögűség   

simítás minősége   

munkavédelem, szerszámhasználat   

d   

hőszigetelési munka   

hőszigetelés kitűzése   15%   

függőlegesség   

vízszintesség   

glettelés minősége   

munkavédelem, szerszámhasználat   

e   

térburkolási munka   

ágyazat kialakítása   15%   

derékszögűség   

burkolat síkja / lejtése   

hézagrajz   

munkavédelem, szerszámhasználat   

f   betonozási munka   zsaluzat előkészítése   10%   

    beton keverése     

beton bedolgozása   

beton tömörítése   

betonfelület megmunkálása   

beton utókezelése   

munkavédelem, szerszámhasználat   

   összesen      100%   

   

A produktum elkészítése akkor eredményes, ha a tanuló a produktum vizsgatevékenység 

minden egyes vizsgarészében a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.   

   

C) vizsgarész: A szakmai beszélgetés értékelésének sajátos szempontjai:   
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- megfelelő szakkifejezések használata:          25%   

- kiválasztott feladatrész anyagainak, technológiájának, munkavédelmi szabályainak 

szakszerű ismertetése:         35%  

- ok-okozati összefüggések feltárása:       20%   

- kommunikációs képesség:        10%  

- - beszédstílus:         10%   

   

A szakmai beszélgetés vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte.   

   

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%   

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:  

Központi interaktív vizsga   

● zsebszámológép (nem programozható);   

● vonalzók;   

● papír;   

● íróeszközök (toll, ceruza, radír).   

  

A vizsgázó használhatja a feladatokhoz szükséges saját szerszámait, eszközeit, amennyiben 

azok megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak. A vizsga megkezdése előtt, a 

munkavédelmi oktatást követően be kell mutatni a saját szerszámait a vizsga felügyelőjének, 

vagy a vizsga elnökének.    
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A részszakma megnevezése: Falazó kőműves   

  

A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga   

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése  

   

Projektfeladat   

  

A vizsgatevékenység megnevezése: Falazó kőműves projektfeladat  

   

A vizsgatevékenység leírása  

   

Produktum   

A vizsgaközpont által készített műszaki tervdokumentáció, vagy alaprajzi/metszeti 

részletrajzok alapján falazó munka végzése előkészített területen.   

A produktum vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésre és értékelésére 

irányul:   

• Falazási munka végzése: alaprajz/metszet értelmezése, falszerkezet kitűzése, falazási 

munka végzése vázkerámia falazóanyag felhasználásával, hagyományos falazási 

technológiával, teherhordó és nem teherhordó fal építése 5 sor magasságban (összetett 

falidom falazása, főfal és válaszfal kapcsolatának szakszerű kialakítása), összesen 3,0 

m2 felületen – egyéni feladat.   

• Előregyártott rendszeráthidaló beépítése: nyíláskiváltás kialakítása terv alapján 

teherhordó és nem teherhordó falazatban is egyaránt – páros feladat. (Az áthidaló(ka)t 

mindkét faltípus esetében az 5. sorban kell elhelyezni.)  

   

A produktum (kivitelezési feladatsor) aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 100%.   

   

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  300 perc   

   

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  100%   

   

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   
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A) A produktum értékelésének sajátos szempontjai:   

A produktum értékeléséhez a vizsgaszervezőnek (akkreditált vizsgaközpontnak) 

részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi lényeges szempontok 

figyelembevételével:   

   

 

   feladat típusa   értékelési szempont   súlyarány   

a   

falazási munka   

(teherhordó fal)   

falszerkezet kitűzése   35%  

falazat méretei   

függőlegesség   

vízszintesség   

falsík   

derékszög   

megjelenés   

munkavédelem, szerszámhasználat   

b   

falazási munka   

(nem teherhordó fal)   

falszerkezet kitűzése   25%  

falazat méretei   

függőlegesség   

vízszintesség   

falsík   

derékszög   

megjelenés   

munkavédelem, szerszámhasználat   

c   

teherhordó és nem 

teherhordó falszerkezetek 

kapcsolatának kialakítása   

falazóelemek szakszerű kapcsolata 

(bekötő szalag alkalmazása)   

10%  

csatlakozó (álló) hézag kialakítása, 

kitöltése   

d   áthidaló beépítése  felfekvések szakszerű kialakítása   20%  

mailto:vizsgakozpont@tszc.hu
https://tszc.hu/vizsgakozpont/


  

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 58. 

+36-34/300-172 

vizsgakozpont@tszc.hu  

https://tszc.hu/vizsgakozpont/ 

 

12 

 

(teherhordó fal)   fogadó felület kialakítása – habarcságy, 

vízszint   

felfekvési hossz   

vízszintesség   

áthidalók helyzete – falsíkhoz képest  

áthidalók helyzete – szakszerű 

elhelyezés   

áthidalók helyzetbiztosítása   

munkavédelem, szerszámhasználat   

e   áthidaló beépítése   

(nem teherhordó fal)   

felfekvések szakszerű kialakítása   10%  

fogadó felület kialakítása –  

    habarcságy, vízszint     

felfekvési hossz   

vízszintesség   

áthidaló helyzete – falsíkhoz képest   

áthidalók helyzete – szakszerű 

elhelyezés   

ráfalazás – falegyen kialakítása   

munkavédelem, szerszámhasználat   

munkaterület átadása, hulladékkezelés   

   összesen:      100%  

   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a vizsgatevékenység minden egyes 

vizsgarészében a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.   

   

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: ---   

   

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:  
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● mérő és jelölő eszközök;   

● kitűző eszközök;   

● kőműves munkák kézi szerszámai, eszközei   

● vízszigetelés eszközei, gépei, tartozékai;   

● faipari kéziszerszámok;   

● faipari gépek, eszközök, tartozékok;   

● szerelő és bontó szerszámok;   

● korszerű munkaállványok;   

● támasztólétra;   

● korszerű zsaluzatok;   

● anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök;   

● villamos kéziszerszámok és építőipari kisgépek tartozékokkal;   

● vizes téglavágógép tartozékokkal;    

● nivelláló készlet;   

● habarcsterítő kocsi;   

● betonkeverőgép;   

● egyéni védőeszközök;   

● munkabiztonsági eszközök, felszerelések;   

● munkakörnyezet biztosításhoz szükséges takarítóeszközök;   

● kishaszongépjármű;   

● szelektív hulladéktároló edények;     
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A részszakma megnevezése: Gépi vakoló   

A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga   

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.   

  

Projektfeladat   

A vizsgatevékenység megnevezése: Gépi vakoló projektfeladat   

A vizsgatevékenység leírása   

Produktum   

A gyakorlati vizsgahelyen (akkreditált, független vizsgaközpontban) végrehajtott 

vizsgatevékenység: Műszaki tervdokumentáció, vagy alaprajzi/metszeti részletrajzok alapján 

gépi vakolási munka elvégzése előkészített fogadófelületen.   

A produktum vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésre és értékelésére 

irányul:   

Gépi vakolási munka végzése: alaprajz/metszet és részletrajzok értelmezése, vakolat 

kitűzése, vakoló lécek/profilok felhelyezése (stabil rögzítése), vakolási munka végzése 

egyszerű és tagolt felületen - vázkerámia és/vagy pórusbeton és/vagy beton anyagú felületen 

- gépi vakolási technológiával, összesen 10,0 m2 felületen – páros feladat. (A technológiából 

adódóan az első vizsgahelyen 1 fő felhordja, egy másik eldolgozza az anyagot, utána a 

feladatok felcserélődnek. A simítást mindenki a saját vizsgahelyén végzi). Az értékelés 

százalékos formában történik.   

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  300 perc    

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:    100%   

   

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   
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A) A produktum értékelésének sajátos szempontjai   

A produktum értékeléséhez a vizsgaszervezőnek (akkreditált vizsgaközpontnak) részletes 

értékelő lapot kell összeállítania az alábbi lényeges szempontok figyelembevételével:   

   

    

  

  

   feladat típusa   értékelési szempont   súlyarány   

a   előkészítési munka   

helyiség előkészítése   

10%   

fogadófelület előkészítése   

védendő szerkezetek letakarása   

fogadófelület ellenőrzése, javítása   

munkavédelem, szerszámhasználat   

b   
kitűzés, vakoló lécek, 

vakoló profilok beépítése   

vakolat síkjának kitűzése   

30%   

vakolólécek szakszerű beépítése, 

rögzítése   

vakoló lécek függőlegessége   

vakoló lécek síkja, derékszöge   

munkavédelem, szerszámhasználat   

c   vakolási munka   

vakolóanyag és vakológép előkészítése   

50%   

vakolóanyag felhordása   

vakolóanyag elegyengetése   

vakolt felület megdolgozása (simítás)   

vakolat felületének függőlegessége   

vakolati élek függőlegessége   

vakolati síkok   

derékszögűség   

munkavédelem, szerszámhasználat   

d   takarítás   

vakológép és vakolóeszközök tisztítása   

10%   
takarások elbontása   

elkészült vakolat megóvása   

munkaterület átadása, hulladékkezelés   

   összesen:      100%   
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a vizsgatevékenység minden egyes 

vizsgarészében a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.    

 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -   

 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok -  
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