Miskolci Szakképzési Centrum

Biztos kezekben a
szakképzés!

3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103.
Tel: 46/796-020 Fax: 46/796-020/123
felnottkepzes@miskolci-szc.hu
OM azonosító: 203060
Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

Útépítő
OKJ szám: 34 582 11
Engedélyszám: E-001290/2015/A066
A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség
hiányában a képzés megkezdhető a 126/2013 NFM rendelet 3. számú mellékletben a
közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 Az útépítő tevékenysége során munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat lát el,
továbbá betartja a tűzvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírásokat. Részt vesz a
munkahely előkészítésében, földművet épít, anyagmozgatást, rakodást, szállítást végez.
Részt vesz a zsinórállás, elkorlátolás munkáiban, burkolat alapot épít, szigetelést készít,
pályaszerkezetet épít és vízelvezető rendszert épít. Közúti műtárgyakon hídtartozékok
beépítésének aktív részese. Részt vesz a műtárgyak építésében, útkörnyezetet épít és
munkaátadási folyamatban kisegítő feladatot lát el. Ezen kívül forgalombiztonsági
feladatokat lát el, útfenntartást végez. Részt vesz még az út üzemeltetésében, a téli
feladatok megoldásában, a műtárgyak, hidak fenntartásában. Munkája során alkalmazza
a szabványokat, a különböző előírásokat, adminisztrációs, kommunikációs feladatokat
lát el. Mindezen tevékenységek mellett továbbképzi magát
Az oktatott modulok:
10478-12
Útépítés műszaki alapjai
10479-12
Útépítés építési alapjai
10480-12
Útépítési feladatok
10481-12
Térburkolási feladatok
11497-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:
 Képzés hatékonyágának növelése (16 óra, 8 óra/nap, a képzés elején)
 Munkavállalás elősegítése (24 óra, 6 óra/nap, a képzés végén)
A vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzés óraszáma: 384 óra elmélet + 576 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést kiegészítő
tevékenység, összesen 1000 óra.
A képzés intenzitása: 6 óra/nap, amely indokolt esetben napi 8 órára növelhető.
A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 6-8 hónap.
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A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.
Maximális csoportlétszám: 30 fő.
Szakképesítés megszerzését igazoló dokumentum: OKJ bizonyítvány, Útépítő szakképesítés
OKJ vizsgatevékenységek: gyakorlati, szóbeli.

