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Ipari alpinista 

(10883005) 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: Portfólió készítése:  

A tanuló rögzítse írásban (digitálisan) a tanulás során megszerzett szakmai tapasztalatait. A 

portfólió minimum 2, maximum 4 oldal A/4 lap, mellékletként minimum 10 fotóval. 

Fogalmazza meg a képzés kezdete és a képzés befejezése közötti szakmai fejlődését, saját 

tapasztalata alapján. Mutassa be a szakmai elképzeléseit a jövőjére vonatkozóan. A 

vizsgajelentkezéskor a vizsgaszervező számára adja le.  

Írásbeli vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Ipari alpitechnikai ismeretek  

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Az írásbeli vizsga tesztfeladatokat, feleletválasztós kérdéseket és esszé kérdéseket tartalmaz 

a következő arányban:  

• Ipari alpinista általános ismeretek 50 %  

• Mentés alpintechnikája 20 %  

• Szabadidős tevékenységek alpintechnikája 10 %  

• Favágás alpintechnikája 10 %  

• Épülettisztítás alpintechnikája 10 %  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: 60 perc  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25 %  A 

vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

• Anyagismeret (terhelési paraméterek)  

• Szakmai számítások  

• Jogszabályok ismerete  

• Kötéltechnikai és technológia ismerete.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a 

vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte. Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex egyéni és társas gyakorlat   
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A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A gyakorlati vizsgafeladat három egyéni és egy társas feladat megoldásából áll. A 

vizsgafeladat egy esettanulmány formájában kerül megfogalmazásra, egy adott az 

alpintechnikák alkalmazásával megoldható probléma leírásával, annak megoldásával 

egyénileg és társasan elvégezhető feladatok megadásával.  

Társas feladat: A vizsgaszervező által leírt esettanulmány alapján végezze el a szükséges 

mentési feladatot, válassza ki a szükséges eszközöket és technológiákat, mutassa be a 

mentés folyamatát. Az adott esettanulmány alapján párban végzik a vizsgafeladat 

megoldását. A szerepek felcserélése kötelező (sérült, mentő) a két vizsgázó esetében. Az 

elvégzett feladat után indokolja meg a technológia kiválasztását, és folytasson szakmai 

beszélgetést a vizsgabizottsággal.  

Egyéni feladatok:  

A vizsgaszervező úgy állítja össze az esettanulmány, hogy a következő tevékenységeket 

tartalmazza, melyből 3 feladat elvégzése kötelező:  

• az alap csomók megkötése, standépítés, kötélkezelés  

• toldott kötélen ereszkedés, felmászás  

• terelésen fel- le közlekedés teherrel (min. 30 kg)  

• tehermozgatás (fentről-felfelé, lentről-felfelé és oldalirányba) 80-90 kg  

• toldott kötéllel tehermozgatás, társ- és önbiztosítással trepnizés, lehúzó standból 

ereszkedés  

• kötélpálya építés és azon teher mozgatás (80-90kg)  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75 %.  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

• a gyakorlati megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése,  

• szakmai protokoll,  

• alternatív technikák kreatív gyakorlati alkalmazása,  

• szóbeli érveléssel történő alátámasztása,  

• kommunikáció minősége a sérülttel és a vizsgán jelen lévőkkel,  

• optimális eszközrendszer használata  

• empatikus hozzáállás, kollégákhoz, sérültekhez.  
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• döntési önállóság  

• csapatmunka,  

• problémamegoldás  

• vonatkozó jogszabályi előírások betartása.  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a 

vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: Nincs felmentés 

A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó 

sajátos feltételek: Nincs 
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