
 

 

Szakképesítés megnevezése: 8. osztályos végzettség megszerzése 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: befejezett általános 7. osztály 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

- 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

Egyéb képzési körbe (Fktv. 1.§ (2) d) pontja szerinti)  

tartozó képzések moduljai* 

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

Matematika írásbeli, szóbeli 

Magyar irodalom írásbeli, szóbeli 

Magyar nyelv írásbeli, szóbeli 

Történelem szóbeli 

Kémia szóbeli 

Fizika szóbeli 

Földrajz szóbeli 

Biológia szóbeli 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 25 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 25 óra 

 

Képzés zárása:   osztályozó vizsga  

   8. osztályos bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 01 

Szakképesítés megnevezése: Ács 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és 

karbantart, illetve beépíti az előre gyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszer kezetekhez zsalut 

készít, zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatokat szerel, a betont be dolgozza és homlokzati 

fémállványokat  szerel. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 

  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

10101-12 Építőipari közös tevékenység 

 

írásbeli 

10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata 

 
gyakorlati  

10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok 

 

írásbeli 

10100-12 Állványzatok 

 

írásbeli 

10319-12 Fémszerkezetű állványok 

 

gyakorlati 

11689-16 Ácsszerkezetek írásbeli, gyakorlati 

11690-16 Gépkezelés gyakorlati 



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 

Szakképesítés megnevezése: Asztalosipari szerelő 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, 

mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épületasztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóajtók, harmonika ajtók 

helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11371-12 Biztonságos munkavégzés  írásbeli 

10224-12 Alapvető tömörfa megmunkálás  gyakorlati 

10225-12 Asztalosipari szerelés  gyakorlati 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 01 

Részszakképesítés megnevezése: Bérügyintéző 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A003 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A bérügyintéző ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerőgazdálkodáshoz 

kapcsolódó ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.  

 Képes ellátni: 

 a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs,(bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat, 

közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan,  

értelmezni és kitölteni a bérügyi nyomtatványokat, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából, 

munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10154-16  Munkaerő-gazdálkodás  
 

 gyakorlati  

10151-16  Bérügyi szakfeladatok ellátása  
 

írásbeli  

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A képesítés azonosító száma: SzPk-00197-17-05 1 07 1 

Képesítés megnevezése: Betanított csőszerelő 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/B044 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb 

Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött 

Előírt gyakorlat: nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A betanított csőszerelő, a szakmunkások/mesterek irányítása mellett végzi a csőszerelési munkafolyamatokat, a csövek előkészítési, 

szerelési, rögzítési munkáiban. A csőszerelő ipari szakágakban - vízszerelés, fűtésszerelés, légtechnika szerelés, gázszerelés - 

kiszolgáló, közreműködő tevékenységet végez a csőszerelő szakemberek munkájának segítése céljából. Szakmai iránymutatás mellett 

képes az egyszerűbb munka tevékenységek elvégzésére, a csövek vágására, darabolására, csőmenet készítésére, a szerelvények 

beépítésére, szigetelésére 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1.§ (2) b) pontja szerinti) moduljai* 

SzPk-00197-17-05 1 07 M-01 Betanított csőszerelési alapismeretek 

SzPk-00197-17-05 1 07 1 /M-02 Betanított csőszerelői anyagismeret 

SzPk-00197-17-05 1 07 1 /M-03 A betanított csőszerelői munka 

eszközhasználata, munka- és balesetvédelem 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: záróvizsga 

       Tanúsítvány 

  



 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 341 01 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Boltvezető 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A129 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:  

- Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni  

- Marketingtevékenységet végezni  

- Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet  

- Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet  

- Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel 
-Meghatározni az eladási árat  

-Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését  

- Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket  

- Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést  

- Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 

- Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11508-12  Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése  
 

 gyakorlati  

11394-12  Kisvállalkozások működtetése  
 

szóbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 

Szakképesítés megnevezése: Bőrdíszműves 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A bőrdíszműves feladata a különböző bőrdíszműipari termékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, 

befejező műveleteinek végrehajtása. 

Kesztyűtermékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása. A 

bőrdíszműipari termékek különféle javítási műveleteinek végrehajtása. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 
szóbeli 

10257-12 Gyártmánytervezés a bőrdíszműiparban gyakorlati 

10255-12 Bőrdíszműipari termékek gyártása gyakorlati/szóbeli 

10258-12 Bőrtárgy készítése gyakorlati 

10259-12 Kesztyű gyártmánytervezése gyakorlati 

10260-12 Női, férfi- és gyermekkesztyű készítése gyakorlati/szóbeli 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 13 

Szakképesítés megnevezése: Burkoló 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A073 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és 

bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és  térburkolatokat készít, javít, bont. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni  

- a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az  

   ahhoz szükséges anyagmennyiséget  

- alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket  

- a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére  

- vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 
szóbeli 

10101-12 Építőipari közös tevékenység 

 

írásbeli 

11855-16 Burkolás előkészítése 

 

szóbeli, írásbeli  

11856-16 Hidegburkolás 

 

írásbeli 

11857-16 Speciális burkolás 

 

szóbeli 

11725-16 Térburkolás 

 

írásbeli 



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 

Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség:  érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség:- 

Előírt gyakorlat:- 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki tevékenyen vesz részt korszerű 

terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a 

rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket. 

Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése. 

Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák 

generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat 

az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti. 

A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést. 

Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási 

folyamatot. 

Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez. 

Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.  

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati 

11997-16 Hálózati ismeretek I. 
  

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés 
írásbeli (számítógépes 

környezetben) 

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv szóbeli 

10818-16 CNC gépkezelés, programozás gyakorlati 

12000-16 CAM alapok gyakorlati 

10820-16 CAD alapok gyakorlati 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 35 521 01 

Szakképesítés megnevezése: CNC gépkezelő 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A052 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: - 

Bemeneti kompetenciák:- 

Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló, 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus, 31 521 09 1000 00 00 Gépi 

forgácsoló, 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus, 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés, 51 5233 01 

Fémforgácsoló szakképesítés 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle összetett 

geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek 

alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal 

műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 
 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11399-12 CNC-forgácsolás 
gyakorlati, írásbeli, 

szóbeli 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01 

Szakképesítés megnevezése: Cukrász 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A040 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3 sz. mellékletében Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra 

 meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati 

készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni 

- élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket 

készíteni 

- cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni 

- cukorkészítményeket előállítni 

- cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni 

- hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni 

- fagylaltokat, fagylaltkelyheket, pohárkrémeket,- tányérdesszerteket készíteni 

- alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 
írásbeli 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

 

írásbeli 

11518-16  Élelmiszerismeret 

 

írásbeli  

11519-16 Élelmiszer alapismeretek 

 

írásbeli 

11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv 

 

szóbeli 

11522-16 Cukrász szakmai feladatok 

 

írásbeli, gyakorlati 



 

 

Részszakképesítés megnevezése: Csőhálózatszerelő 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 582 01 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A053 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Épületgépészeti csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít, karbantart. 

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- Csővezetéket kiépíteni  

- Ellenőrizni a csőkötések tömörségét  

- Hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni  

- Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a csőhálózatok, vezetékek 

szerelési beépítési előírásait alkalmazni 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés gyakorlati 

10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret írásbeli, gyakorlati 

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és 

környezetvédelemi feladatok 
írásbeli, szóbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

        OKJ bizonyítvány 

  



 

 

Részszakképesítés megnevezése: Elektronikai gyártósori műszerész 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 522 01 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A055 

A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

                        Bemeneti kompetenciák : a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika                                        

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az elektronikai gyártósori műszerész elektromos, elektronikus gyártósori berendezések, műszerek üzemeltetését és karbantartását végzi. 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit 

- NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint 

- beültetni az elektronikai alkatrészeket 

- beforrasztani az alkatrészeket, beszerelni a mechanikai alkatrészeket 

- elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat 

- készre szerelni az áramkört, berendezésbe szerelni az elkészült áramkört 

- feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket 

- analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni 

- egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni 

- dokumentációk alapján összeállítani, ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert 

- számítógépes tesztprogramokat futtatni 

- jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról 

- műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni 

- egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10007-12 Informatikai és műszaki alapok írásbeli 

10320-12 Elektronikai berendezések             gyakorlati 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

          OKJ bizonyítvány 

  



 

 

Szakképesítés megnevezése: Elektronikai műszerész 

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 03 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A110 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák:  a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Elektronika szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere.Alapvető feladata az 

elektromos, elektronikus, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Azelőírtaktól eltérő mérési eredmények 

esetén képes a hibákat(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit 

- NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint  

- beültetni az elektronikai alkatrészeket 

- beforrasztani az alkatrészeket 

- beszerelni a mechanikai alkatrészeket 

- elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat 

- készre szerelni az áramkört 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10007-16  Informatikai és műszaki alapok írásbeli 

10320-16  Elektronikai berendezések gyakorlati 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása gyakorlati 

11497-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11500-12 Munkahely egészség és biztonság írásbeli 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: SzPk-00127-16-06 2 08 2 /1 

Szakképesítés megnevezése: Elektrotechnikai-termék összeállító operátor 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: 

Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött 

Előírt gyakorlat: nem szükséges 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: szakmai alkalmassági vizsgálat (33/1998. (VI. 24.) NM 

rendelet 1.§ b.) 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az elektrotechnikai-termék összeállító operátor vállalati környezetben végzi tevékenységét, alkalmas az elektrotechnikai 

termékek gyártásánál elvégzendő operátori feladatok ellátására. Dokumentálja az elektrotechnikai termékek 

összeállításával kapcsolatos munkafolyamatokat, használja az elektrotechnikai-termék összeállításához szükséges 

szerszámokat, eszközöket, az elektrotechnikai termékek szerelési logikája szerinti komponenseket készít elő, elrendezi 

azokat. Ellátja a különböző munkaállomásoknak megfelelő szerelési, összeállítási műveleteket. Munkája során betartja a 

különböző típusú technológiai utasításokat, minőségi előírásokat, valamint a kapcsolódó munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

Egyéb szakmai képzések (Fktv. 1.§ (2) b) pontja szerinti) moduljai* 

SzPk-00127-16-06 2 08 2 /1 Elektrotechnikai-termék összeállító operátor 

Elméleti és gyakorlati óraszám aránya 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: záróvizsga 

       Tanusítvány 

  



 

 

Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A056 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a  

               Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott  

   kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség:- 

Előírt gyakorlat:- 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, 

értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk 

beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói 

feladatokat. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati 

11691-16 Eladástan gyakorlati 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása szóbeli 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 31 582 02 

Szakképesítés megnevezése: Építményzsaluzat és fémállvány szerelő 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő feladata, a helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a 

zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati 

fémállványok szerelése 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

Építőipari közös tevékenység 10101-12 írásbeli 

Hagyományos zsaluzat és állványzata 10102-12 gyakorlati 

Rendszerzsaluzatok és állványok 10318-12 írásbeli 

Fémszerkezetű állványok 10319-12 gyakorlati 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

        OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 

Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A057 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettségvagy iskolai előképzettség hiányában  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészetszakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének 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: 

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, 

- egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készíteni, olvasni, értelmezni 

- elkészíteni, vagy megrendelni a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciálisépületlakatos munkához 

- elvégezni a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat 

- gépipari alapméréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végezni 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli, gyakorlati 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok szóbeli, gyakorlati 

10165-12 Épületlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati 

10167-12 Magasban végzett lakatos feladatok szóbeli 

10168-12 Szerkezetlakatos feladatok írásbeli, gyakorlati 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 15 

Részszakképesítés megnevezése: Falusi vendéglátó 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A058 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben az élelmiszeripari 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. 

A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási 

feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- kulturált életvitelt folytatni, 

- konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, 

- szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, 

- pályázatokat előkészíteni, 

- állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, 

- bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, 

- falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni, 

- gondozni a virágoskertet és a háziállatokat, 

- termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, 

- szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön), 

-ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

   11034-16      Üzemgazdaság, ügyvitel írásbeli 

11035-12      Vendéglátás   
 

 gyakorlati, szóbeli 

11037-12 Falusi vendégfogadás 
 

gyakorlati, szóbeli  

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása: 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

Részszakképesítés megnevezése: Fogyóeletródás védőgázas ívhegesztő 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 521 03 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A60 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák:  a képzés megkezdhető az a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi villamos ív, illetve fémolvasztásos vágásra vagy egybeolvasztásra szolgáló más  

hőforrások segítségével. 

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat 

- ellenőrizni a munkaterületet 

- előkészíteni a munkadarabot 

- beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket 

- elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat 

- elvégezni a hegesztést 

- önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után 

- betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 
szóbeli 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati 

10180-12 Hegesztés előkészítő és befejező 

műveletei 
gyakorlati 

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 

feladatok 
gyakorlati, szóbeli 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 

Szakképesítés megnevezése: Fröccsöntő 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A részszakképesítéssel rendelkező műanyagból fröccsöntéssel előállított félkész és késztermékeket gyárt. 

Műanyag-fröccsöntő gépeket felügyel, kezel, üzemeltet. Fröccsöntött termékek technológiáit beállítja, 

módosítja. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

Műanyag-feldolgozás alapjai 10087-12 írásbeli 

Műanyagipari üzemi ismeretek 10090-12 írásbeli 

Műanyag-fröccsöntés 10088-12 írásbeli 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

 

Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A063 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség:  alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák:  a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai 
kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) 
adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 
 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10163-12  Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem gyakorlati, szóbeli 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések gyakorlati 

10174-12 Esztergályos feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

10176-12 Marós feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

10175-12 Köszörűs feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli  

11497-12 Foglalkoztatás I.  írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11500-12 Munkahely egészség és biztonság írásbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 05 

Szakképesítés megnevezése: Gyártósori gépbeállító 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség:- 

Előírt gyakorlat:- 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A gyártósori gépbeállító automatikus vezérlésű pneumatikus, vagy hidraulikus működtetésű alkatrészgyártó és 

összeszerelő célgépeket működtet. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- beállítani,  karbantartani,  átépíteni  a  célgépeket,  és  az  aktuális  gyártási  folyamat  igényei  szerint 

szükséges átállításokat végezni 

- figyelemmel kísérni a gyártás minőségét, szükség esetén beavatkozni a gyártási folyamatba 

- hiba  esetén  az  eljárási  utasítások  szerint  elvégezni  a  szükséges  korrekciókat,  a  beavatkozást  és 

eredményét dokumentálni 

- a  gépsoron  működtetett  alakító  –  és  szerelőszerszámokat  karbantartani,  az  elkopott  szerszámokat 

cserélni és beállítani 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. Írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. Írásbeli 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem szóbeli, gyakorlati 

11572-16 Mechatronikai alapozó feladatok írásbeli, gyakorlati 

10164-12 Gépgyártósori gépkezelői, gépszerelői feladatok gyakorlati 

10179-12 Gépbeállítói feladatok szóbeli, gyakorlati 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 726 04 

Szakképesítés megnevezése: Gyógymasszőr 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A116 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: nem szükséges 

Előírt gyakorlat: nem szükséges  

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, 

gyógymasszázst, betegségspecifikus gyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna 

masszázs. Csapatban dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás 

szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Fürdőkben, wellness 

részlegeken fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst nyújt, hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 
OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek szóbeli 

11221-16 Alapápolás írásbeli, szóbeli 

11222-16 Klinikumi ismeretek írásbeli 

12051-16 Masszázs elméleti alapjai I.  írásbeli 

12052-16 Masszázs elmélet alapjai II írásbeli 

12053-16 Fizioterápia I. szóbeli, gyakorlati 

12054-16 Fizioterápia II. szóbeli, gyakorlati 

12055-16 Regeneráló balneoterápiás masszázs szóbeli, gyakorlati 

12835-16 Gyógymasszázs szóbeli, gyakorlati 

11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli  

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 31 853 05 

Szakképesítés megnevezése: Intézménytakarító 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában. 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmasság:  szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Intézménytakarító: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó 

főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott 

különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják 

távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett 

időben. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és 

technológiák I. 
gyakorlati 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség:  érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: nem szükséges 

Előírt gyakorlat: nem szükséges  

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, 

kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és 

külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai 

tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 
OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok szóbeli  

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások  írásbeli  

12083-16 Gyorsírás írásbeli  

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll  szóbeli, írásbeli  

10072-16 Rendezvény- és programszervezés gyakorlati  

12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata szóbeli, gyakorlati  

12085-16 Irodai szakmai idegen nyelv szóbeli  

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  szóbeli  

Foglalkoztatás II. szóbeli  

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 

Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári értékekre történő 

beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre 

történő előkészítését végzi húzató-padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és 

pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem  gyakorlati, szóbeli 

10162-12  Gépészeti alapozó feladatok 
gyakorlati 

10166-12  Gépészeti kötési feladatok 
gyakorlati 

10487-12  Karosszérialakatos feladatai 
gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

10483-12  Általános vállalkozási feladatok 
szóbeli 

11497-12  Foglalkoztatás I. Írásbeli 

11499-12  Foglalkoztatás II.  Írásbeli 

11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság Írásbeli 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 31 525 01 

Szakképesítés megnevezése: Kerékpárszerelő 

 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. mellékletben a közlekedés 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák 

kihatásait felismeri, elemzi. A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó 

munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a 

szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. Ellátja a munkafelvételi, 

ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik. Feladata a tevékenységi körének 

megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, 

felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

 

10502-12 Motor- és kerékpárszerelés gépészeti 

alapjai 

gyakorlati  

10503-12 Motor- és kerékpárszerelés üzemviteli 

alapjai 

gyakorlati, szóbeli 

10504-12 Kerékpárszerelő feladatai gyakorlati  

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 815 01 

Szakképesítés megnevezése: Kézápoló és műkörömépítő 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Kézápoló és műkörömépítő szakember a kéz környéktől ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz egészséges 

állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is fokozva, ápoló anyagok, technológiák, alkalmazásával javítja 

azt. 

A köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern) francia manikűr technológiát 

alkalmaz, esetenként a japán manikűrrel, vagy díszítéssel kiegészítve. A műköröm anyagokkal tipes-, sablonos-, 

megerősítő-, körömágy hosszabbító-, díszítő- vagy töltés technológiát alkalmazva a zselé vagy a porcelán anyagok 

tulajdonságait felhasználva készít szebb, teherbíróbb műkörmöket. A kezelést szinten tartó házi tanáccsal látja el a 

vendéget. 

Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett 

szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges kézen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett 

állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének 

módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
11489-16 Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása 

és működtetése 
szóbeli 

11772-16     Szolgáltatást megalapozó anatómiai, 

élettani ismeretek 
szóbeli 

10250-16    Kézápolás gyakorlati 

10251-16    Műkörömépítés gyakorlati 

11773-16   Anyagismeret alkalmazásai szóbeli 

11774-16   Kézápolás, műkörömépítés szakmai 

ismeretek 
szóbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: : 54 815 02 

Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai 

készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc –és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek 

megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.  

A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az egészségügyi és 

higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat gyakorlati 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet írásbeli, szóbeli 

11722-16 Elektrokozmetika gyakorlati, szóbeli 

11723-16 Speciális kozmetikai eljárások gyakorlati, szóbeli 

11724-16 Kozmetikus marketing írásbeli 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 14 

Szakképesítés megnevezése: Kőműves 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A097 

A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a rendelet 3. sz. mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének 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  

- 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, szerkezet vasalását készíteni  

- hagyományos, korszerű zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani, karbantartani 

- talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni, épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni  

- térburkolatot készíteni, elhelyezni a nyílászárót  

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása:   

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11497-12 Foglalkoztatás I. szóbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

10101-12 Építőipari közös tevékenység 

 

írásbeli 

10275-16 Falazás, vakolás 

 

írásbeli, gyakorlat  

10274-16 Beton és vasbeton szerkezetek írásbeli, gyakorlat 

10277-16 Szigetelések szóbeli, gyakorlat 

11725-16 Térburkolás gyakorlat 

11726-16 Kiegészítő kőműves feladatok szóbeli 



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 

Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a közbeszerzési 

törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat 

és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében. 

A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan 

figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. 

Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a 

közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését. 

Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben 

különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való 

részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos 

feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

A közbeszerzés alapjai 10848-12 írásbeli 

Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat 
10849-12 

írásbeli 

Jogi alapintézmények 
10858-12 

írásbeli 

Közbeszerzési gyakorlat 
10859-12 

gyakorlati 

Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási 
cselekmények 10860-12 

gyakorlati 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 25 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

 

A szakképesítés azonosító száma: 51 345 01 

Szakképesítés megnevezése: Kulturális rendezvényszervező 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Kulturális rendezvényszervező részszakképesítéssel rendelkező munkatárs feladata önkormányzati közművelődési 

intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való 

közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása. 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

 művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére 

 közösségi programok szervezésére 

 tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására 

 amatőr művészeti és szabadidős körök,  klubok,  valamint tanfolyamok működésének  szakszerű segítésére 

a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10656-16 Helyi társadalom- és kultúraismeret  gyakorlati 

10657-16 Kulturális rendezvények szervezése  szóbeli 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 621 01 

Szakképesítés megnevezése: Kutyakozmetikus 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a  

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletben a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kutyakozmetikus feladata a kutyafajták ismerete alapján a kutya szakszerű kozmetikai és egyéb ápolási teendőinek ellátása, 

illetve a tevékenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadás, valamint a vállalkozás megteremtése és működtetése az állatvédelmi, munka-

, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- Európában  a leggyakrabban előforduló  fajtákat felismerni és azokat a fajtaleírásuknak megfelelő szakszerű kozmetikai 

ellátásban részesíteni, 

- egyéb ápolási feladatokat elvégezni, 

- otthoni kozmetikai ápoláshoz szaktanácsot adni, 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11030-12 Általános kinológia írásbeli 

11031-12 Kutyakozmetikai ismeretek gyakorlati 

11032-12 Vállalkozási alapok 

(Kutyakozmetika) 
írásbeli 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 815 02 

Szakképesítés megnevezése: Lábápoló 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb 

szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A lábápoló szakképesítés a lábbal kapcsolatos szépítészeti és karbantartó feladatok összességét tartalmazza. A lábápoló 

feladata csak a bőr legfelső rétegére vonatkozik, így fájdalom és vérzés nélküli munkavégzést tesz lehetővé. Fontos 

kritérium, hogy csak gyulladásmentes területen dolgozhat. 

A szolgáltatás megkezdésekor végzett állapot felmérés alkalmával észlelt probléma esetén dönt a kezelés 

elvégezhetőségéről, vagy speciális lábápolást vagy orvosi segítséget tanácsol. A fő profil azonban a szépészet, mely 

tükrözi a mai igényeket, a kéz láb összhangját. Tartalmaz bőr és köröm ápolást és köröm díszítést egyaránt. Olyan bőr és 

körömelváltozásokat kezel, melyhez nincs szükség orvosi felügyeletre. A kezelés végén ápol és díszít, és a szinten 

tartáshoz otthoni ápolásra tanácsot ad. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11909-16 Lábápoló szalon kialakítása és 

működtetése 
szóbeli 

11250-16 Lábápolás gyakorlat 

11860-16 Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek szóbeli 

11861-16 Anyagismeret szóbeli 

11727-16 Lábápoló szakmai ismeret szóbeli 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

Nyilvántartásba vételi szám: E-001294/2015/A120 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: nem szükséges 

Előírt gyakorlat: nem szükséges  

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel 

kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és 

megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,  

- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,  

- elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,  

- belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,  

- fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,  

- árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,  

- fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,  

- kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,  

- különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,  

- használni a munkájához szükséges internetes felületeket,  

- idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai 

kifejezéseket. 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 
OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek 
írásbeli 

10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai 
írásbeli  

10510-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok 
gyakorlati, írásbeli  

  

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok 
gyakorlati, írásbeli  

11786-16 Raktárvezető feladatai 
írásbeli 

10036-16 A raktáros feladatai 
írásbeli 

10070-12 Munkahelyi kommunikáció 
írásbeli 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  
írásbeli  

11499-12 Foglalkoztatás II. 
írásbeli  

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

     OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 52 862 01 

Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság 

megvalósításához szükséges tevékenységek területén. 

Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek 

optimalizálást. 

Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és 

szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez. 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 % 

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

Munkavédelmi menedzsment  11253-12 gyakorlati 

Munkavédelmi kockázatértékelés 11254-12 gyakorlati 

A munkavégzés biztonsága 11255-12 gyakorlati 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

  



 

 

A szakképesítés azonosító száma: 31 582 03 

Szakképesítés megnevezése: Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM  rendelet 3. számú mellékletében az Építészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő feladata az épülethomlokzatokon a nyílászárók és árnyékolástechnikai komponensek 

elhelyezése, beüvegezése, szigetelések tömítések elhelyezése, a szükséges beüzemelések elvégzése 

A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

 munkafolyamatot előkészíteni, ellenőrző felmérést végezni 

 beépítésre kerülő anyagokat fogadni, tárolni, helyszínen mozgatni 

 a nyílászáró keretszerkezetének szerelési munkálatait elvégezni 

 beüvegezni 

 a kapcsolódó és építőelemeket beszerelni 

 a szükséges szigeteléseket és szerelvényeket elhelyezni 

 a munkafolyamatot lezárni 

 a keletkező hulladékokat kezelni 

 

Megengedett hiányzás mértéke (elmélet-gyakorlat összesen): 20 %  

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok 

 megnevezése, azonosító száma*  

A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

10101-12 Építőipari közös tevékenység 
írásbeli 

11332-12 Nyílászáró- és árnyékolástechnikai szerelés 

 
szóbeli, gyakorlati 

 

 

Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása 

Elméleti képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 8 és 16 óra között, heti óraszám: 30 óra 

 

Képzés zárása: komplex szakmai vizsga 

OKJ bizonyítvány 

 


