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Kedves Érdeklődő! 

 

Szeretettel üdvözlöm az építőipar iránt érdeklődők széles körében, és örülök, hogy a kőműves szakma felkeltette 
az érdeklődését. 

Összegyűjtöttem Önnek minden fontos információt, amit egy professzionális szakembernek tudnia kell, ha ezt a 
szakmát választja. 

 

A kőműves szakma 

Szakmajegyzék száma: 4 0732 0608 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul, azonban felnőttképzés esetén 
lehetőség van gyorsabban és előbb befejezni a tanulmányokat.  

Minden felnőtt esetén beszámításra kerülnek a korábban folytatott tanulmányok és megszerzett ismeretek, 
gyakorlatok, majd ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes képzések időtartama, így lehetőség van 
gyorsabban és előbb befejezni a tanulmányokat, mint azt 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt) 
meghatározza. 

 

Részletek 

A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, 

valamint elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet. Ezt követően előkészíti 

az épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos és festési munkálatokat. 

Ajánlott mindenki számára, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson, és ezért akár hajlandó fáradságos 

munkát végezni. Ajánljuk azoknak a fiataloknak, akik ezzel a munkával stabil megélhetést szeretnének biztosítani 

maguknak. Az építőipar és a kőműves szakma versenyképes lehetőség, hiszen építkezők és építkezések mindig is 

voltak és lesznek, kőművesekre mindig szükség lesz. 

 

A kőműves szakképzettséggel rendelkező: 

• magabiztosan értelmezi a műszaki terveket; 

• a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes működtetni; 

• az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai utasításokat ismeri és 
betartja; 

• a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával együtt dolgozik, ugyanakkor képes az önálló 
munkavégzésre is. 

 
Bízom benne, hogy a leírás alapján érthetővé vált az Ön számára is, hogy milyen feladatok várnak Önre, ha ezt a 
szakmát választja. 

 

Amennyiben kérdése van akár a szakmával, képzéssel kapcsolatban, vagy máris jelentkezne, kérem keresse fel a 
www.tudasepito.hu oldalt, ahol minden fontos információt megtalál. 
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