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Részvételi feltételek és információk 

„Agyag- és földtechnikák” (vályog technikák) témakörben megvalósuló 

szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – 
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Jelentkező neve: ……………………………….. 

Jelentkező levelezési címe: ……………………………….. 

Jelentkező születési dátuma: ……………………………….. 

Jelentkező telefonszáma: ……………………………….. 

Jelentkező e-mail címe: ……………………………….. 

 

Általános információk, kötelezettségek 

 
1.  Az „Agyag- és földtechnikák” (vályog technikák) című oktatáson való részvétel az 

oktatottak részére díjmentes. Az agyag- és földtechnikákhoz (vályog technikákhoz) 

kapcsolódó előképzettség nem feltétel! 

 

2. A szervező fenntartja a jogát a beküldött jelentkezési lap elfogadásával, 

módosításával, elutasításával kapcsolatosan. A rendelkezésre álló helyek a 

jelentkezés sorrendjében kerülnek kiosztásra. Az oktatáson maximum 8 fő vehet 

részt. Elsősorban a közvetlen programtérségben élők jelentkezését várjuk (Győr-

Moson-Sopron, Vas és Zala megye). Életkor tekintetében felső korhatár nincs, 

azonban alsó van! A szaktechnikai oktatásra a 14. életévüket betöltött jelentkezők 

vehetnek részt! Esetükben mind jelen részvételi feltételek és információk, mind a 

jelentkezési lap tárgyú dokumentumokat szülő vagy gondviselő aláírásával kell 

beküldeni! 

 

3. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével egyidejűleg vállalja, hogy 

amennyiben az oktatáson mégsem tud megjelenni azt az oktatást szervező 

intézmény felé legkésőbb az oktatást megelőző 8. napig jelzi. 

 

4. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével vállalja, hogy az oktatást 

megelőzően részére megküldött oktatási anyagot megismeri, az oktatás minden 

napján az előzőekben megismert tematikának megfelelően időben megjelenik, 

valamint az oktatás végén vizsgát tesz. 
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5. Az oktatott részére a szervező két fajta védőkesztyűt, védősisakot, gumicsizmát, textil 

szájmaszkot és egyen pólót biztosít. Minden más ruházatot az oktatott maga biztosít. 

 

6. Az oktatottak az oktatás minden napján háromszori étkezésben részesülnek, melyet 

kávészünetek egészítenek ki. 

 

7. A szervező az oktatottak számára szállást és napi transzfert biztosít (az oktatás 

helyszíne és a szállás között). 

 

8. A szervező az oktatási napokon frissítőt (ásványvizet) a helyszínen biztosít. 

 

9. A sikeres jelentkezést követően a szervező az elméleti oktatás vezető által kiértékelt 

tudásszint felmérés keretében osztja be a 8 fő oktatottat egy-egy 4 főből álló 

csoportba (kezdő és haladó).  

 

10. A tudásszint felmérő ív a sikeres jelentkezést követően az első oktatási napon az 

elméleti oktatási modul keretében kerül kitöltésre. A jelentkező jelen részvételi 

szándékának megküldésével vállalja, hogy az „Agyag- és földtechnikák” (vályog 

technikák) témakörben összeállított felmérő ívet a lehető legjobb tudásának 

megfelelően kitölti és elfogadja az elméleti oktatás vezető általi csoportbesorolást! 

 

11. Az oktatás helyszíne: 9700 Szombathely, Árpád út 30. (Vasi Skanzen). 

 

12.  Az „Agyag- és földtechnikák” (vályog technikák) témakörben megvalósuló 

szaktechnikai oktatás az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program – 

ATHU139 – EUREVITA Pannonia projekt keretében, a Savaria Megyei Hatókörű 

Városi Múzeum koordinációjában kerül megrendezésre. 

Költségek 

13. Az oktatáson való részvétel, az étkezések, a szállás és a napi transzfer teljes 

egészében díjmentes. Az oktatás az EUREVITA Pannonia projektből kerül 

finanszírozásra. 

 

14. A szervező az oktatottak részére az oktatás időtartamára vonatkozóan 

balesetbiztosítást köt. 

 

15. Az oktatást megelőzően a jelentkező lakhelyéről és szállás helyszínére történő 

utazás, illetve oktatást követően hazaút költsége a jelentkezőt terheli.  

 

Felvételek készítése 

Az oktatás során a szervező képeket és videót készít.  

16. Az oktatott regisztrációja megküldésével (aláírásával) beleegyezését adja, hogy a 

szervező (vagy az által megbízott személy) az oktatásról képanyagokat, 

hanganyagokat, készítsen, valamint beleegyezik, hogy a készített felvételeket, 
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oktatott előzetes megkérdezése nélkül, a projekt érdekében, médiákban, valamint 

saját céljaira felhasználhatja.  

 

17. A szervező beleegyezését adja, hogy az oktatott az oktatás alatt képanyagokat, 

hanganyagokat, készítsen, valamint beleegyezik, hogy a készített felvételeket a 

későbbiekben referenciáihoz vagy oktatási célra felhasználja. 

 

18. Az oktatott a felvételekért sem előre, sem pedig utólag ellenszolgáltatásra nem 

jogosult, ilyen jellegű igényt nem támaszthat. 

 

Biztosított tárgyak, gépek, eszközök használata 

19. A szervező az oktatás során a gyakorlati részekhez szerszámokat, eszközöket és 

gépeket biztosít. 

 

20. Oktatott vállalja, hogy az oktatás során szervező által biztosított tárgyakat, gépeket, 

eszközöket rendeltetésszerűen, az oktatásvezetők által bemutatott és jóváhagyott 

módon használja. 

 

21. Az eszközök nem rendeltetésszerű használata közben okozott kárért az oktatott 

felelősséget vállal. 

 

Műszaki-biztonsági előírások 

22. Az oktatottak az oktatás megkezdését megelőzően munkavédelmi oktatáson vesznek 

részt. Az oktatott jelentkezése megküldésével egyidejűleg vállalja a munkavédelemi 

oktatáson való részvételt. 

 

23. A Skanzen területén a dohányzás szigorúan tilos. Kivételt képeznek ez alól a 

dohányzásra kijelölt helyek. Oktatott köteles a tűzvédelmi előírásokat betartani. 

 

Felelősség a további károkért 

24. Az oktatott felel az általa okozott valamennyi olyan kárért, amelyet a Skanzen 

területén okoz.  

 

25. A szervező kizárja a felelősségét az elveszett dolgokért, a lopásért. 

 

Záró rendelkezések 

26. Amennyiben a szaktechnikai oktatás a szervező önhibáján kívül nem valósul meg, 

arról a jelentkező előzetesen értesítést kap.  
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27. Az esetleges meghiúsulásból eredő károkért szervező nem vállal felelősséget. 

 

28. Az oktatás legalább 50%-án történő részvétel, valamint a sikeres vizsgát követően az 

oktatott a Berufsförderungsinstitut Burgenland által kiállított kétnyelvű (német-

magyar) oklevélben részesül. 

 

 

Szaktechnika specifikus információk 

29. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, elfogadja, hogy az előzetes 

talajtani alapismeretek, különös tekintettel a talaj típusok, agyag nyerőhelyek 

esetleges ismeretére, továbbá a hagyományos, kőműves szakmai ismeretek – 

alapanyag előkészítés, falfelületre felhordás, simítás stb. – gyakorlati ismeretére 

befolyásolhatja a szervező az elméleti oktatás vezető által kiértékelt tudásszint 

felmérés eredményeként kialakuló kezdő és haladó csoportbeosztást. 

 

30. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, elfogadja, hogy a szaktechnikai 

oktatás során használt elektromos eszközök kezelésében szerzett előzetes gyakorlat, 

különös tekintettel a habarcskeverő, lapvibrátor esetleges ismeretére befolyásolhatja 

a szervező az elméleti oktatás vezető által kiértékelt tudásszint felmérés 

eredményeként kialakuló kezdő és haladó csoportbeosztást. 

 

31. A szervező felhívja a jelentkező figyelmét, hogy a tömésfal tapasztása (padozatok 

készítése (döngölés), padozatok sikálása) gyakorlati modulok során végzett 

tevékenység, továbbá ezek során használt eszközök (faltömő bunkó, habarcsos 

ládák) megfelelő fizikai erőnlétet feltételeznek. A jelentkező részvételi szándékának 

megküldésével ezt tudomásul veszi. Egyéni szünet/pihenési idő biztosítása 

természetesen lehetséges! 

 

32. A szaktechnika jellegéből adódóan meglehetősen „szennyezőek” a gyakorlati 

modulok során végzett tevékenységek. A szervező ugyan biztosít többek között két 

fajta védőkesztyűt, védősisakot, gumicsizmát is, azonban más ruházatot nem! A 

szervező felhívja a jelentkező figyelmét, hogy olyan ruházatot lehetőleg kezeslábas 

overállt hozzon magával, amely megfelelően strapabíró, de kényelmes öltözet. Az 

oktatott által viselt saját munkaruházat megrongálódásáért a szervezőt semmilyen 

nemű felelősség sem terheli. 

 

33. A padozatok sikálása modul során a vegyszerálló kesztyű viselete kötelező! A 

tevékenység megkezdése (pl.: adott szünetet követően) kizárólag a gyakorlati oktatók 

felügyeletével végezhető.  

 

34. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, nyilatkozik, hogy a gyakorlati 

modulok során végzett tevékenységek esetében használt éles eszközök, 

különösképpen a sarabolókapa, és irtókapa által okozott esetleges bármilyen nemű 

vágást/sérülést haladéktalanul jelzi az elméleti oktatási vetőnek! 
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35. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, nyilatkozik, hogy nincs 

tudomása olyan jellegű allergiáról, amelyet a szaktechnikai oktatás során 

feldogozott/bedolgozott anyagok érintése kiválthat, különösképpen az agyag, árpa és 

búzaszalma, pelyva, marhatrágya, oltott mész esetében. 

 

36. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, elfogadja, hogy egyes 

modulokon belüli részegységeket csakis a haladó csoport végezhet, ilyen többek 

között vályogház födém felőli ráterhelése miatti kihajlások helyreállítása (ebben az 

esetlen az omlásveszély sem kizárt)! 

 

37. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, elfogadja, hogy a tömésfal 

készítése modulok esetében a falrepedések/ falsérülések helyreállítás jellegét a 

csoportbeosztásuk függvényében végezhetik az oktatottak. Az ún. „vékony” 

repedések (max. 10-15 cm mélység) helyreállítását a kezdő csoport, míg az ún. 

vastag (azaz a vályogfal teljes keresztmetszetén keresztülhaladó) repedések 

helyreállítását csak a haladó csoport tagjai végezhetik!  

 

38. A szaktechnikai oktatás helyszín előkészítésének keretében egy 10 m2-es szigetelt 

beton sávalap készül. A jelentkező részvételi szándékának megküldésével, elfogadja, 

hogy ezen a konkrét helyszínen amennyiben a tervezetten túl olyan helyreállítási 

technikára is szükség lesz, amely vendégfal építésének technológiáját feltételezi, azt 

csakis a haladó csoport tagjai végezhetik! 

 

Elfogadom, hogy az oktatás az oktatásvezetők és a Savaria Múzeum irányításával zajlik. A 

fentiekben felsorolt részvételi feltételekbe beleegyezem. 

 

 

 

* Kiskorú esetén szülő vagy gondviselő aláírása (18. életévét nem betöltött). 

 
 
 
 

 

Jelentkező* 


