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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

GÁZFOGYASZTÓ BERENDEZÉS ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ MESTERKÉPESÍTÉS 

A mesterképesítés alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Épületgépészet 

1.2 A mesterképesítés megnevezése: Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő 

1.3 A mesterképesítés besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 6 

1.4 A mesterképesítés besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 6 

1.5 A mesterképesítés besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

1.6 A mesterképesítés szakmairányai: --- 

2. A mesterképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása 

A Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő mester hatósági gázszerelő igazolvány birtokában 

önállóan végzi a csatlakozó- és fogyasztói vezetékek, telephelyi vezetékek létesítését, felhagyását, 

üzembe helyezését, karbantartását, üzemzavar elhárítását. Magas színvonalon elvégzi a különböző 

típusú és teljesítményű gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok 

rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítését, felhagyását. 

Önállóan képes szakági terv alapján egy korszerű gázellátó rendszer komplett kivitelezésére, üzem-

be helyezésére, munkájának műszaki átadására a létesítéskor hatályos jogszabályi előírások betartá-

sával mind a lakossági, mind a kommunális és ipari fogyasztók számára. 

Elkészíti a földgázelosztó, PB gázszolgáltató tevékenységébe tartozó kivitelezéseket, telephelyi veze-

téket épít ki, elvégzi a hibaelhárításokat. 

Elvégzi kiviteli terv alapján a tervköteles és külön jogosultság alapján az egyszerűsített gázkészülé-

kek cseréjét, beüzemelését, karbantartását és dokumentálását a gyártói és jogszabályi előírások fi-

gyelembevételével. 

Kiépíti az olajellátó rendszereket, üzembe helyezi, karbantartja, elvégzi az olajtüzelő berendezések 

szervizelését, cseréjét, javítását gyártói és jogszabályi előírások szerint. 

Megújuló energia rendszereket épít ki, energiatakarékos, környezetkímélő technológiákat alkalmaz. 

Elkötelezetten követi a műszaki fejlesztéseket, folyamatosan fejleszti tudását, alkalmazza a digitális 

technológiákat, modern szerszámokat, mérő- és ellenőrző műszereket. A jogszabályokban előírt te-

vékenységhez egyéb képesítéseket megszerzi, a szakmai továbbképzéseken részt vesz. 
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Részt vállal a Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő tanulók gyakorlati oktatásában, személyiség 

fejlődésére szakmai tudásuk gyarapítására nagy hangsúlyt fektet, igényes munkavégzésre nevel. 

A biztonságos és környezetkímélő munkavégzéshez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja. Kap-

csolatot tart az ügyfelekkel, tervezővel, hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, más szakmák képviselői-

vel. 

 

3. A mesterképesítéshez rendelt TEÁOR szám (amennyiben az önálló tevékenység gyakorlása 

mesterképesítéshez kötött) 

 
Tevékenységi kör megnevezése TEÁOR-szám TEÁOR megnevezése 

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló 

szerelés 

432201 Gázvezeték szerelés 

432202 
Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem 

elektromos) 

432205 Nem elektromos napkollektor szerelés 

432206 Gázkészülék szerelés 

432208 
A fűtési kazánok és kazánégők javítása és kar-

bantartása 

3312 Ipari gép, berendezés javítása 
331215 

Ipari kemence, kazán, egyéb fűtési berendezés 

javítása 

Műszaki vizsgálat, elemzés (7120) 
71.20 

Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berende-

zés műszaki-biztonsági felülvizsgálata 

 

4. A mesterképzésbe történő belépés feltételei 

4.1. Szakmai előképzettség: 

A szakma/ szakképesítés/ szakképzettség 

Megnevezése Azonosító száma Elvárt szakmai gyakorlati 

idő (év) 

Gázvezeték-és készülékszerelő 31 5216 10 

05 2 7621 02 23 02 

312-2 

5 év 

Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő 31 582 09 0010 31 02 5 év 

Gáz-és olajtüzelő berendezés- szerelő, üzembe helye-

ző 

32 5236 02 

029 7439 02 22 07 

5 év 

Csőhálózat-szerelő 31 5216 05 

05 2 7621 02 23 01 

5 év 

Központifűtés-és gázhálózat rendszer szerelő 31 582 21 0001 31 02 

34 582 09 

4 0732 07 03 

5 év 

Központi fűtés- és csőhálózat szerelő 312-1 5 év 

http://www.teaorszamok.hu/7120/M%C5%B1szaki%20vizsg%C3%A1lat%2C%20elemz%C3%A9s/
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Épületgépész technikus 05 5 3117 16 20 05 

52 5443 02 

52 582 02 

54 582 01 

5 0732 07 01 

5 év 

Gázipari technikus 02 5 3129 16 10 06 

52 549905 

52 544 03 

54 544 03 

5 év 

Épületgépész mérnök, Épületgépészeti és eljárás tech-

nikai gépészmérnöki 

 2 év 

Vegyipari gépészmérnök  2 év 

Gázipari mérnök Olaj- és gázmérnök  2 év 

Gépészmérnök + táblázatban lévő valamelyik szakké-

pesítés 

 2 év 

Gáz és hő termelő berendezés- szerelő 35 582 01 5 év 

4.2 Egyéb feltételek: 

A jelölt a jelentkezés időpontjában az adott szakmában végzi munkáját. A szakmai gyakorlat részidőkből is 

összeállhat, azonban a jelentkezést megelőző utolsó évben legalább hat hónap összefüggő szakmai gyakor-

lat igazolása szükséges.  

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári 

szolgálat ideje. 

Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakképzett-

ségek is. 

5. A mesterképzés megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

• Épületgépészeti szerelőműhely. Hegesztő felszerelés láng, ív, PE 

• Rézcső szerelés eszközei, vágó, peremező, tágító, forrasztő berendezések 

• Csőalakítás gépei, fúró, vágó, menetvágó, csőhajlító 

• Préskötések szerszámai 

• Nyomáspróba felszerelés: szilárdsági, tömörségi, regiszteres nyomáspróbákhoz  

• Gázkészülékes műhely, működő gázkészülékek 

• Kazán, vízmelegítő, konvektor, gáztűzhely, sugárzó fűtés, kondenzációs technika, megújuló energiater-

melő berendezés és kapcsolási lehetősége a gázrendszerekhez 

• Mérő műszerek: elektromos mérő és hibakereső, füstgázelemző, számítógépes szoftver gázkészülék be-

üzemeléséhez  
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6. A mesterképzés kimeneti követelményei 

6.1 A mesterképzés céljainak leírása 

A Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő mesterképzés célja, hogy a mester magas szinten tud-

ja és önállóan művelje a komplex gázszerelő szakmát; mind a gázvezeték építés, mind a készülékszerelés 

területén, képes legyen motiválni és tudását átadni a fiataloknak, tevékenységi körét és szakmai tudását 

folyamatosan bővíteni, munkájáért felelősséget vállalni. A mestervizsga célja a csatlakozóvezeték- és a 

felhasználó berendezés létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékeny-

ségre a jogosultság megszerzése, amelynek meglétét a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy a 

felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell. 

A jogosultság megszerzésével a mester önállóan képes egy gázellátó rendszer kiépítésére, a kivitelezési 

munka megszervezésére, munkája átadására, dokumentálására a mindenkori jogszabályok, korszerű tech-

nológiák figyelembevételével a lakossági, kommunális, és ipari fogyasztók részére. Magas szinten alkal-

mazza az energiatakarékos és környezetkímélő technológiákat és berendezéseket. 

A mesterképzés célja a magasan kvalifikált, nagy tudással, széles látókörrel rendelkező szakember képzése, 

aki képes önálló vállalkozás indítására, ügyviteli feladatainak megszervezésére, vállalkozása működtetésé-

re. Nagy felelősségtudattal, türelemmel és tudással legyen képes tanulók foglalkoztatására, szakmai gyakor-

lati oktatásukra. 

Mutasson jó példát a kollegáinak, tanulóinak. Tudja kezelni a környezetében résztvevők konfliktusait. Le-

gyen képes a versenytárgyalásokra felkészülni és részt venni. Képes legyen a fogyasztókkal, hatóságokkal, 

szolgáltatókkal, közművekkel, tervezővel jó kapcsolat kialakítására és ápolására. Mélységében ismerje a 

korszerű műszerek használatát, számítógépes programok alkalmazását. Legyen igényes környezetére, a 

munkavégzés során fokozott figyelmet fordítson a baleset-, tűz-, és környezetvédelem betartására. 

A résztvevő megismeri a pedagógia eszközrendszerét, az adaptív gyakorlattervezést, a szakmaszocializáci-

ós folyamatokat, a kompetenciákat, az érzelmi intelligencia elméleti alapjait, az együttműködő kommuni-

káció és a konfliktuskezelés hatékony módszereit. Képessé váljon az önreflexív viselkedéskorrekcióra. 

Ismerje saját kommunikációs stratégiáit, törekedjen a kommunikációs gátak kerülésére. Nyitottabbá válik 

mások érzéseinek megismerésére, empatikus megértésére, az egyéni – generációs – társadalmi - kulturális 

sokféleségre. Ezen ismeretek és képességek birtokában legyen képes a tanulók motiválását megtervezni és 

a gyakorlatban megvalósítani. 
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6.2 A mesterképzés szakmaspecifikus követelményei 
 

Sor-

szám 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. Jóváhagyott kiviteli terv 

és helyszíni felmérés 

alapján, költségvetés ké-

szítő szoftverrel, árajánla-

tot készít. Felkészül a 

versenytárgyalásra, 

egyeztet, előkészíti a vál-

lalkozási szerződést. 

Összefüggéseiben ismeri 

a kiviteli dokumentáció 

tartalmát és a hatályos 

jogszabályi és műszaki- 

biztonsági előírásokat. 

Ismeri az árajánlat készí-

tés folyamatát, rezsi óra-

díj fogalmát, Alkalmazza 

a költségvetés készítő 

szoftvereket. Ismeri és 

alkalmazza az asszertív 

kommunikáció eszközeit. 

Alkalmazza a Ptk. vállal-

kozási szerződésre vonat-

kozó előírásait. Előkészíti 

a vállalkozási szerződést. 

Elfogadja a tervezői előírá-

sokat, utasításokat. Figye-

lembe veszi az árazatlan 

(tételes) költségvetési kiírá-

sokat. Törekszik a meg-

egyezésre, a korrekt áraján-

latra. Figyelembe veszi a 

megrendelő érdekeit is, 

együttműködésre törekszik. 

A vállalkozási szerződés-

ben foglaltakat magára 

nézve kötelezőnek tartja. 

Betartja a tervezői uta-

sításokat. A tervezővel 

és a megrendelővel 

együttműködve egyez-

tet a helyszínen. Irá-

nyítja a helyszíni fel-

mérést. Felelősséget 

vállal az elkészített 

árajánlatért. Önálló 

javaslatot fogalmaz 

meg versenytárgyalás 

során. Felelősséget 

vállal a vállalkozási 

szerződésben foglalt 

köztelezettségekért. 

2. A munkaterület átvételé-

vel megtervezi a munka-

végzés folyamatát, sze-

mélyi feltételeit, ütemter-

vet készít a munkafolya-

matokról, megszervezi az 

anyagok beszerzését, 

szállítását. Felméri a 

munka-, és környezetvé-

delmi kockázatot, bizto-

sítja a munkaterületet, 

dokumentálja az átvételét. 

Ismeri az elektronikus 

helymeghatározást. Tud 

számítógéppel ütemtervet 

készíteni. Ismeri az e-

napló vezetés szabályait. 

Ismeri a munka- és kör-

nyezetvédelmi előíráso-

kat, amelyeket a munka-

hely kialakításánál figye-

lembe kell venni. 

Törekszik a pontos felmé-

résre és a pontos helyszín 

meghatározásra Figyelem-

be veszi a helyszíni mun-

kavégzésnél a környezet-, 

munka-, és tűzvédelmi elő-

írásokat, kötelezőnek tartja 

annak betartását. 

Felelősséget vállal a 

munkaterületen a hi-

ánytalan anyagok és 

eszközök meglétéért és 

pontos kiszállításért, a 

munkahelyi szabályok 

betartásáért, a munka-, 

tűz-, és környezetvé-

delmi előírások betar-

tásáért, a helyszíni, 

biztonságos munka-

végzésért 

3. Kiviteli terv alapján mérő 

és szintező eszközök 

használatával kijelöli a 

nyomvonalat, majd elhe-

lyezi a tartószerkezeteket. 

Ismeri a terv helyszíni 

alkalmazására, a szintező, 

mérő eszközök használa-

tára vonatkozó előíráso-

kat. Betartja a tartószer-

kezetek elhelyezésének 

szabályait. Figyelembe 

veszi a szilárdságtani, sta-

tikai igénybevételeket. 

Fontosnak tartja a tervsze-

rű és pontos munkavégzést, 

a mérő és szintező eszkö-

zök szakszerű használatát. 

Törekszik a tartószerkeze-

tek szakszerű, biztonságos 

elhelyezésére. 

Irányítja vagy önálló-

an végzi a helyszíni 

nyomvonal kijelölést, 

a tartószerkezetek el-

helyezését. 
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4. A kiviteli dokumentá-

ció alapján kiépíti a 

csatlakozó és fogyasz-

tói gázvezetéket a kivá-

lasztott anyagokból, 

szerelvényekből az elő-

írt technológiával. (he-

gesztési, forrasztási, 

préselési, PE hegesztés, 

egyéb technológiák) 

Széleskörű gyakorlati 

ismerettel rendelkezik a 

korszerű csőanyagok és 

technológiák alkalma-

zásában. Ismeri és nagy 

gyakorlattal, mester 

szinten végzi el a gáz-

vezeték építését az elő-

írt technológiákkal. 

Rendelkezik a techno-

lógiák végzéséhez 

szükséges képesítéssel 

Figyelembe veszi a csat-

lakozó és fogyasztói ve-

zeték anyagaira vonatko-

zó előírásokat. Törekszik 

a terv pontos betartatásá-

ra. Igényes az alkalma-

zott technológia előírása-

inak pontos precíz betar-

tására, vigyáz önmaga és 

munkatársai testi épségé-

re 

Irányítja vagy önál-

lóan végzi a kivite-

lezést. Betartja és 

betartatja az szerelé-

si technológia előírá-

sait. Felelősséget 

vállal a szakszerűsé-

gért és a minőségi 

csőkötésért. Betartja 

és betartatja a mun-

kavédelmi szabályo-

kat. 

5. Gázelosztó vezetéket 

épít ki a földgázelosztó, 

illetve a PB gázszolgál-

tató megbízása vagy 

utasítása alapján PE 

vagy acél hegesztési 

technológiák alkalma-

zásával, gáz alatti hiba-

elhárítást végez. 

Ismeri és készség szin-

ten alkalmazni tudja a 

földgázelosztó és PB 

gázszolgáltató techno-

lógiai utasításában leírt 

PE és acél anyagú gáz-

elosztó vezetékek köté-

sének módjait. 

Elkötelezett a jogszabá-

lyok és egyéb, a földgáz-

elosztó és PB gázszolgál-

tató technológiai utasítá-

sainak betartásáért. 

Betartja és betartatja 

a földgázelosztó ve-

zetéképítés tervezői, 

jogszabályi előírása-

it. Felelősséget vállal 

az alkalmazott tech-

nológia, szakszerű és 

biztonságos elvégzé-

séért. 

6. Ellenőrzi a kiépített 

gázvezetéket (gázelosz-

tó, csatlakozó és fo-

gyasztói vezeték) szem-

revételezéssel, szilárd-

sági, tömörségi, regisz-

teres nyomáspróbát vé-

gez. 

Rendelkezik az ellenőr-

zéshez, nyomáspróbá-

hoz szükséges ismere-

tekkel. Végre tudja haj-

tani és kiértékelni a 

nyomáspróbát. Beszerzi 

és használja a nyomás-

próba eszközöket. 

Jegyzőkönyvet készít a 

nyomáspróbáról. 

Fontosnak tartja a gázve-

zeték ellenőrzési felada-

tait. Törekszik a sikeres 

nyomáspróba feltételei-

nek megteremtésére. 

Önállóan megszer-

vezi és elvégzi az 

ellenőrzési feladato-

kat, nyomáspróbát. 

Felelősséget vállal a 

mért vezetékszakasz 

tömörségéért. 
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7. Házi, egyedi és ipari 

gáznyomás-szabályozó 

állomást alakít ki a mű-

szaki-biztonsági sza-

bályzat és a technoló-

giai utasítások szerint. 

A földgázelosztó, PB 

gázszolgáltató alkal-

mazásában vagy meg-

bízásából gáznyomás-

szabályozó készüléket 

fel- és leszerel. 

Csoportosítja a nyo-

másszabályozó állomá-

sokat. Ismeri a külön-

böző típusú gáznyomás 

szabályozó készülékek 

működését, kialakítá-

sát, elhelyezési fel-

tételeit az előírások 

szerint. Ismeri a nyo-

máshatároló rendsze-

rekre vonatkozó köve-

telményeket. Ismeri a 

PB-gáz gáznyomás- 

szabályozó beépítésére 

vonatkozó sajátos kö-

vetelményeket. 

Szem előtt tartja a mű-

szaki- biztonsági sza-

bályzatban és a földgáz-

elosztó technológiai uta-

sításában foglaltakat. 

Felelősséget 

vállal a gáz-

nyomás sza-

bályozó ál-

lomás szak-

szerű kialakí-

tásáért, a ké-

szülék szabá-

lyos elhelye-

zésért, műkö-

désért. 

8. A földgázelosztó al-

kalmazásában vagy 

megbízásából az előírá-

sok betartásával gázmé-

rőt fel- és leszerel. 

Ismeri a gázmérők elhe-

lyezésére vonatkozó kö-

vetelményeket. Ismeri és 

tudja alkalmazni a jog-

szabályi előírásokat, a 

földgázelosztó technoló-

giai utasításait a gázmérő 

le és felszerelésére vo-

natkozóan. 

Szem előtt tartja gáz-

mérőhely kialakításá-

nak előírásait. Fontos-

nak tartja az egyeztetett 

időpontban elvégezni a 

gázmérő le és felszere-

lését. 

Felelősséget vál-

lal a gázmérő 

szabályos fel-és 

leszerelésért. 

9. Terv alapján, jogsza-

bályi előírásoknak 

megfelelően elhelyezi 

a gázkészüléket. 

Ismeri a különböző tí-

pusú gázkészülékek el-

helyezésére vonatkozó 

jogszabályokat az egye-

temes és nem egyete-

mes szolgáltatásra jogo-

sult fogyasztóknál, va-

lamint az ipari, mező-

gazdasági és technoló-

giai célú gázfelhaszná-

lói technológiák eseté-

ben. Alkalmazza tudá-

sát a gyakorlatban. 

Fontosnak tartja a jog-

szabályok és a tervezői 

utasítások betartásával 

elhelyezni a gázkészülé-

ket. 

Betartja a tervezői 

és jogszabályi elő-

írásokat gázkészü-

lékek elhelyezésé-

nél. 
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10. Tervköteles gázké-

szülék cserét végez 

jogszabály és mű-

szaki-biztonsági elő-

írások szerint. Nyo-

máspróbát végez, 

Dokumentálja tevé-

kenységét. 

Ismeri és alkal-

mazza a gázkészü-

lékek elhelyezésére 

vonatkozó előírá-

sokat. 

Követi a tervezői utasí-

tásokat. Elkötelezett a 

jogszabályok betartásá-

ért. Törekszik a pontos 

dokumentálásra. 

Betartja a tervezői 

és jogszabályi elő-

írásokat gázkészü-

lék cseréjénél. 

11. Jogosultság alapján 

egyszerűsített gázké-

szülék cserét végez az 

előírások szerint. Nyo-

máspróbát végez, do-

kumentálja és bejelenti 

a földgázelosztónak az 

egyszerűsített készülék-

cserét. 

Ismeri, és a gya-

korlatban alkal-

mazza az egyszerű-

sített gázkészülé-

kek cseréjére vo-

natkozó előíráso-

kat. El tudja vé-

gezni az előírt 

nyomáspróbát, ki-

tölti a jegyzőköny-

vet és bejelenti a 

tevékenységét. 

Megbízhatóan alkalmaz-

za az egyszerűsített gáz-

készülék cserére vonat-

kozó jogszabályokat elő-

írásokat. Törekszik a 

pontos dokumentálásra. 

Betartja a jogsza-

bályi és egyéb elő-

írásokat az egysze-

rűsített gázkészü-

lék cseréjénél. Fe-

lelősséget vállal a 

szakszerű munka-

végzésért és a be-

jelentési kötele-

zettség betartásá-

ért. 

12. Beüzemeli a gázkészü-

léket a gyártó előírásai 

szerint, kiállítja a jótál-

lási jegyet, tájékoztatja, 

oktatja a fogyasztót a 

készülék szabályos mű-

ködéséről és a jótállás 

feltételeiről. 

Ismeri és alkalmazza 

beüzemelésnek a sza-

bályait, gyártói előírá-

sait. Ismeri a jótállás 

feltételeit, a fogyasztó 

jogait. 

Fogékony az új, korsze-

rű, energiatakarékos 

gázkészülékek alkalma-

zására, megismerésére, 

kötelezően betartja a 

gyártó előírásait. Elkö-

telezett a fogyasztó igé-

nyek kielégítésére, tájé-

koztatására. 

Önállóan a jog-

szabályi és gyártói 

előírások szerint a 

gázkészüléket be-

üzemeli. Felelős-

séget vállal készü-

lék működéséért. 
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13. A gázkészüléket besza-

bályozza, javítja, kar-

bantartja, szervízelést 

végez a gyártó és a jog-

szabályi előírások alap-

ján. Elektromos műsze-

res méréseket végez. 

Füstgázelemző műszer-

rel méréseket végez, és 

a beszabályozást ellen-

őrzi. Dokumentálja te-

vékenységét. 

Ismeri a gázkészülékek 

szerkezetét felépítését, 

a gyakran előforduló 

hibákat. Ismeri a mű-

szerek használatát, a 

hibakeresési módszere-

ket. Ismeri az égéster-

mék elvezetés előírása-

it, az összetevők mérhe-

tő paramétereit, azok 

határértékét. 

Megbízható és pontos a 

gázkészülékek hibakere-

sésében, javításában, 

karbantartásában. Igé-

nyes a műszeres méré-

sek pontos elvégzésé-

ben, a mérés kiértékelé-

sében. 

Önállóan javítást, 

karbantartást, szer-

vizelést végez. Fele-

lősséget vállal az 

elvégzett munkáért. 

14. Kiviteli terv vagy gyár-

tói előírás szerint elké-

szíti az égéstermék el-

vezető rendszert, bizto-

sítja azok megfelelősé-

gének tanúsítását a ter-

vező vagy a jogszabály 

előírásai szerint. 

Ismeri az égéstermék 

elvezetés előírásait, az 

összetevők mérhető 

paramétereit, azok ha-

tárértékét. 

Fontosnak tartja az 

égéstermék elvezető 

rendszer szabályos elké-

szítését. 

Betartja az 

égéstermék 

elvezetésre 

vonatkozó 

előírásokat. 

15. Kiviteli terv vagy 

gyártói előírás szerint 

kialakítja a légellátás 

rendszert, szükség 

szerint azok megfele-

lőségének tanúsítását 

biztosítja a tervező 

vagy a jogszabály elő-

írásai szerint. 

Ismeri az légellátás jog-

szabályi előírásait, a 

betartandó műszaki pa-

ramétereket, azok ha-

tárértékét. 

Szem előtt tartja a gáz-

készülékek légellátásá-

nak fontosságát. Elköte-

lezett annak beépítésére. 

Irányítja a légellátás 

terv szerint a kiala-

kítását. Felelősséget 

vállal a szabályos 

beépítésért. 

16. Szerelési nyilatkozat 

készítésével kezdemé-

nyezi a műszaki bizton-

sági ellenőrzést, össze-

állítja a megvalósulási 

tervdokumentációt („D 

terv). Elektromos meg-

felelőséget, korrózió-

védelem esetén átütés 

vizsgálatot végez, elké-

szítteti, beszerzi az 

(EPH) és kémény vizs-

gálati jegyzőkönyveket. 

Ismeri a műszaki biz-

tonsági ellenőrzés 

(műszaki átadás – át-

vételre) vonatkozó 

jogszabályi előíráso-

kat. Ismeri a „D” terv 

tartalmát és azokhoz 

szükséges dokumen-

tumok beszerzésének 

lehetőségeit. 

Motivált a sikeres mű-

szaki biztonsági ellenőr-

zési eljárás végrehajtásá-

ban. Igényes a „D” terv 

és egyéb dokumentáció 

hiánytalan összeállításá-

ban. 

Felelősséget vállal 

munkájáért a mű-

szaki biztonsági el-

lenőrzési eljárás fo-

lyamatában. 
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17. Tevékenysége bővíté-

séhez a kiegészítő ké-

pesítéseket megszerzi, 

folyamatosan részt 

vesz a gyártók, gáz-

szolgáltatók tovább-

képzésein. Részt vesz 

a jogszabály által elő-

írt, a gázszerelő tevé-

kenység folytatásához 

szükséges továbbkép-

zésen. 

Ismeri a tevé-

kenység végzés-

ének jogszabályi 

feltételeit. 

Fogékony az új ismere-

tek, jogosultságok, képe-

sítések megszerzésében. 

Kötelezőnek tartja (ma-

gára nézve) a tevékeny-

ség gyakorlásához szük-

séges továbbképzésen 

való részvételt. 

Késztetést érez az 

új ismeretek, jogo-

sultságok folyama-

tos megszerzésére. 

Felelősséget érez, 

hogy naprakész tu-

dást szerezzen 

18. Jogosultság alapján 

csatlakozóvezeték és 

felhasználói berendezés 

műszaki biztonsági fe-

lülvizsgálatát végzi a 

jogszabályban megha-

tározott teljesítmény 

határig. 

Ismeri a műszaki biz-

tonsági felülvizsgálat 

szakmai és jogszabá-

lyi feltételeit. Szak-

szerűen alkalmazza a 

mérőműszereket, ki-

értékeli a mérési 

eredményeket. Ismeri 

a jegyzőkönyv formai 

és tartalmi előírásait. 

Törekszik a megszer-

zett új jogosultsággal a 

tevékenységét bővíte-

ni. Betartja a jegyző-

könyv formai és tar-

talmi előírásait. 

Önállóan elvégzi 

csatlakozóvezeték 

és felhasználói be-

rendezés műszaki – 

biztonsági felül-

vizsgálatát és do-

kumentálását. Fele-

lősséget vállal a 

mérések helyes ki-

értékeléséért, a fe-

lülvizsgálati jegy-

zőkönyvben foglal-

takért. 

19. Tételes felmérési 

naplót készít az el-

végzett munkákról, 

beszerzi a teljesítés-

igazolást. A felmérési 

napló és a teljesítés 

igazolás alapján 

számlát készít az el-

végzett munkákról. 

Ismeri a kivitelezés-

nél felhasznált anya-

gokat, a felmérési 

napló tartalmát, a tel-

jesítésigazolás formá-

ját. Ismeri a számla 

készítés tartalmi és 

formai követelmé-

nyeit. 

Szem előtt tartja a felmé-

rési napló készítés és a 

teljesítmény igazolás 

fontosságát. Motivált a 

korrekt elszámolásban. 

Önállóan tételes 

felmérési naplót 

készít. Felelőssé-

get vállal az el-

készített számla 

valóság tartalmá-

ért. 

20. A tanulók részére gya-

korlati oktatást végez, 

átadja tudását, tapaszta-

latát, Biztosítja a fel-

ügyeletet a biztonságos 

munkavégzésükhöz. 

Ismeri a gyakorlati ok-

tatás módszereit. Ismeri 

a korcsoporthoz tartozó 

tantervi követelménye-

ket. Ismeri és alkalmaz-

za a tanulókra vonatko-

zó szerződéses jogvi-

szony feltételeit. 

Elkötelezett a tanulók 

képzésében, a tudás át-

adásában. 

Irányítja a tanulók 

gyakorlati képzését. 

Felelősséget vállal a 

szerződésben rögzí-

tett gyakorlati okta-

tás feltételeinek biz-

tosításáért. 
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21. Kapcsolatot tart a ható-

ságokkal, tervezővel, 

közművekkel, a gázké-

szülék gyártókkal, sze-

relő kollégákkal, gáz-

szolgáltatókkal és 

egyéb szolgáltatókkal. 

A tanulók képzésénél 

együttműködik a szü-

lőkkel, iskolával, kama-

rával és egyéb az okta-

tásért és nevelésért fe-

lelős szervekkel. 

Ismeri a hatóságok, 

közművek, gyártók, 

szolgáltatók kapcsolat 

tartóinak, szerelő kol-

légák nevét elérhető-

ségét. Ismeri az al-

kalmazott tanuló szü-

leinek, iskolájának, 

kamarának és egyéb 

szervezetek, hatósá-

gok elérhetőségét. 

Törekszik a jó kapcsolat-

tartásra a hatóságok, köz-

művek, gáz és egyéb szol-

gáltatók képviselőivel. 

Fontosnak tartja az 

együttműködést a kollé-

gákkal, más szakma kép-

viselőivel, a jó kapcsolatot 

a kamarákkal, a tanulók 

szüleivel, iskolával, egyéb 

oktatásért, nevelésért fele-

lős szervekkel. 

Késztetést érez a jó 

kapcsolatok kialakí-

tására és ápolására. 
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6.3 A mesterképzés pedagógiai módszertani szakmai követelményei 

Sor 

szám 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. Konstruktív, didaktikai 

szemléletmódot alakít 

ki az oktatásban. Gon-

doskodik az oktatás 

adekvát folyamatáról a 

gyakorlati képzés elve-

inek figyelembevételé-

vel. 

Ismeri a főbb didaktikai 

elveket és módszereket. 

Oktatói munkája során 

képes a megfelelő pe-

dagógiai módszerek és 

eszközök kiválasztásár 

a és azok helyzethez 

illő alkalmazásár a. 

Munkáját a pedagógia 

eszköztárának alkalma-

zásával (motiválás, ter-

vezés, szervezés, ellen-

őrzés, értékelés) végzi. 

Törekszik a módszertani 

sokszínűségre 

A pedagógiai 

módszer-és esz-

köztár ismeretében 

felelősséggel vá-

lasztja ki a hely-

zetnek megfelelő 

tanítási módot. 

2. Oktatói munkája so-

rán alkalmazza a ne-

velési-oktatási fo-

lyamatokban megta-

nult nevelési módsze-

reket, eljárásokat. 

Ismeri a szervezeti kultú-

ra megtervezésének fo-

lyamatát, meghatározza 

az ehhez szükséges szer-

vezési feladatokat, mód-

szereket. 

Munkája során adekvát 

nevelési attitűdöt képvi-

sel a tanulók optimális 

fejlődése érdekében. 

A tanulók pozitív te-

vékenységét elősegítő 

nevelési módszerek 

alkalmazását képvise-

li, felelősséget vállal, 

a tanulói megfelelő 

nevelésért a szakmai 

oktatás során. 

3. A szervezet hatékony 

működése érdekében 

közreműködik a közös 

értékrendszeren alapu-

ló szervezeti kultúra 

kialakításában. 

Ismeri a szer vezeti kul-

túra megtervezésének 

folyamatát, meghatározz 

a az ehhez szükséges 

szervezési feladatokat, 

módszereket. 

A szervezeti kultúra 

kialakítása során figye-

lembe veszi a szerveze-

te sajátosságait, szem 

előtt tartja az erőssége-

ket, gyengeségeket, 

külső hatásokat és té-

nyezőket. 

Ellenőrzi a szervet 

hatékony működé-

sét, biztosítja a szer-

vezési feladatokhoz 

szükséges feltétele-

ket. 

4. A mester 

jelölt szignifikánsan 

alkalmazza a szakmai 

gyakorlat megtervezé-

sének folyamatáról 

megtanult ismereteit az 

oktatói munkájába. 

Ismeri a pedagógiai 

tervezés és szervezés 

legfontosabb lépéseit, 

folyamatát, elveit. 

Munkája során szem 

előtt tartja a tervezési 

folyamat során kijelölt 

feladatokat, de az okta-

tási célok elérése érde-

kében rugalmasan vál-

toztatja azokat. 

Az oktatási fo-

lyamat során dön-

téseket hoz a ter-

vezett feladatok 

elvégezhet őségé-

vel kapcsolatban. 

Folyamatos önel-

lenőrzés és önref-

lexió által változ-

tat a tervezett fel-

adatokon, mód-

szereken vagy 

eszközökön, ha a 

helyzet úgy kí-

vánja. 
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5. Együttműködik a társ-

intézményekkel (iskola) 

a tanulók elméleti ta-

nulmányaihoz illeszke-

dő gyakorlat megszer-

vezése érdekében. 

Ismeri a diákok elmé-

leti tudásbázisát, annak 

felépítését a gyakorlat 

fókuszált megszerve-

zése érdekében. 

A hatékony gyakorlati 

tudás átadása vonatko-

zásában figyelembe ve-

szi a diákok elméleti tu-

dását, annak szintjeit. 

A társ intézmények-

kel való együttműkö-

dése során irányítja a 

gyakorlat folyamatá-

nak megszervezését, 

és az ahhoz szükséges 

munkafeltételeket biz-

tosítja. 

6. Gyakorlati helyként 

együttműködik a diá-

kok iskoláival, szülei-

vel, egyéb segítőkkel a 

diák megfelelő tanul-

mányi előmenetele ér-

dekében 

Beazonosítja a gyakor-

lati oktatás pozitív ki-

menetelét akadályozó 

tényezőket és meghatá-

rozza a lehetséges segí-

tő eszközöket, a diákot 

körbe vevő erőforrások 

bevonásával. 

A diákjai oktatása során 

szem előtt tartja érdekeit, 

tanulmányaik sikeres be-

fejezése érdekében figye-

lem be veszi erősségei-

ket, gyengeségeiket. 

Felelősséget vállal 

az együttműködés-

ért, annak feltételeit 

biztosítja. 

7. Ellenőrzési és értéke-

lési kompetenciáján 

belül alakít ki pozitív, 

megerősítő értékelést 

a tanulói tevékenység-

ről. 

Ismeri a pedagógiai 

ellenőrzés és értékelés 

legfontosabb módjait, 

eszközeit, és képes al-

kalmazni ezeket az ok-

tató munkája során. 

Törekszik a szummatív 
mellett a formatív értéke-
lési mód előnyben részesí-
tésére. 

A tanulók hatékony 

ismeretelsajátítása 

érdekében visszajel-

zéseivel motiválja és 

támogatja diákjait a 

jobb eredmény eléré-

se érdekében. 

8. A mesterjelölt fejlesz-

ti az SNI-s vagy 

pszichés problémával 

küzdő tanulókat az 

oktató munkája során. 

Felismeri az SNI-s 

vagy más pszichés 

problémával küzdő ta-

nulókat, ismeri a egyé-

ni bánásmódból adódó 

pedagógiai kihívásokat 

és azok megoldási le-

hetőségeit. 

Elfogadó a tőle gondol-

kodásban, viselkedésben, 

mentalitásban különböző 

emberekkel szemben, az 

oktató munkája során fi-

gyelembe veszi az egyéni 

bánásmód követelményei 

Az eltérő viselkedés- 

és gondolkodásmód 

elfogadásával végzi 

oktatói feladatait, 

egyéni bánásmódot 

igénylő tanulói fejlő-

dése érdekében min-

den feltételt biztosít. 

9. Alkalmazza a generá-

ciókról megtanult is-

mereteit az oktató 

munkája során. 

Megérti a generációs 

különbségeket, azok jel-

lemzőit, és a diákjai be-

illeszkedésének elősegí-

tése érdekében bemutat-

ja munkatársainak is-

mereteit a gyakorlat so-

rán. 

Elfogadja a generációs 

különbözőségeket, és 

megbecsüli a generációs 

jellemzőkből adódó erő-

forrásokat. 

A generációs ismere-

tek birtokában irányít-

ja az oktatói munkát. 



14  

10. Alkalmazza a Z gene-

rációról megtanult tu-

dását a tanulói moti-

válása során 

Ismeri a generációs kü-

lönbségekből adódó 

pedagógiai kihívásokat 

é s azok megoldási le-

hetőségeit, felismeri a 

megfelelő motivációs 

módszereket. 

Igénye van rá, hogy 

megértse más generációk 

sajátosságait, és viselke-

dési motivációit és lehe-

tőség szerint figyelembe 

vegye azokat az oktatói 

munkája során. 

A gyakorlati oktató 

munkája során felle-

lőséget vállal a tanu-

lók hatékony moti-

vációjának biztosítá-

sa érdekében. 

11. Képes a másik helyzet-

ének átérzése. Empátiás 

képességét alkalmazza 

a diákjaival való oktatói 

munka során. 

Felismeri az egyéni, 

társadalmi, kulturális és 

generációs különbsége-

ket. Kapcsolataiban al-

kalmazni tudja a megér-

tés és az együttműködés 

kommunikációs formá-

it. 

Figyelemmel kíséri a má-

sik ember fizikai és 

pszichés állapotváltozá-

sát. A másik fél aktuális 

állapota felé nyitott, arra 

érzékenyen reagál. 

Értő figyelemmel han-
golódik rá a másik fél 
közlésére. A helyzethez 
alkalmazkodva gyako-
rolja a másik álláspont-
jának megértését. 

12. A gyakorlati oktató 

munkájában együtt-

működő kommuniká-

ciót alkalmaz a szociá-

lis interakciók során. 

Ismeri az együttműködő 

kommunikáció alapvető 

szabályszerűségeit, és 

képes annak helyzethez 

illő alkalmazásár a. 

Az együttműködést szem 

előtt tartva érintkezik 

kollegáival és tanulóival. 

Nyitott, pozitív érzel-

mekkel teli interakciót 

képvisel. 

Társas kapcsolataiban 

betartja az együttmű-

ködő kommunikáció 

szabályait, korlátozó, 

agresszív vagy kom-

munikációs gátakkal 

teli kommunikációt 

kerüli. 

13. Képes a nyitott, pozi-

tív, odaforduló, mások 

szükségleteire reagáló 

kommunikációra. 

Érti és azonosítja a nem 

megfelelő kommuniká-

ciós helyzeteteket, kivá-

lasztja az oda illő adek-

vát kommunikációs 

stratégiát. 

Az oktatói munka során 

szem előtt tartja mások 

kommunikációs stílusát, 

tanulói számára példaér-

tékűen képviseli a nyi-

tott, pozitív kommuni-

kációs stílust. 

Gyakorlati oktatóként 

felellőség et vállal a 

kommunikációjáért, 

korrigálja saját vagy 

mások hibás helyzet-

felismerését. 
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14. Erőszakmentes és 

konstruktív konfliktus 

megoldásokat alkalmaz 

a munkatevékenysége 

során. 

Ismeri az erőszakmen-

tes kommunikáció esz-

köztárát, és ennek segít-

ségével képes a konflik-

tus-helyzetben konst-

ruktív, építő módon re-

agálni. Felismeri, hogy 

az adott szituációban 

milyen típusú konflik-

tuskezelési stratégiát 

érdemes alkalmazni, és 

képességeihez mérten 

használja is azokat. 

Törekszik a fennálló 

probléma sokoldalú 

megközelítésére, a kü-

lönböző perspektívák 

megismerésére, és a 

helyzetnek megfelelő 

kommunikációs- és vi-

selkedésmód kiválasztá-

sára. 

A konfliktuskezelés 

különböző stratégiái-

nak ismeretében ké-

pességeihez mérten a 

legmegfelelőbb mó-

don kommunikál, és 

erre ösztönzi tanulóit, 

kollegáit is. 

15. Oktatói munkájában a 

dokumentációs felada-

tait, adminisztrációs 

kötelezettségének meg-

felelően, pontosan ké-

szíti el. 

A mesterjelölt ismeri a 
rá vonatkozó dokumen-
tációs feladatokat, azok 
elkészítésének időkerete-
it, meghatározóit 

A gyakorlati oktató 

szakmai munkája mellett 

önmagára nézve kötele-

zőnek tartja az admi-

nisztráció pontos terve-

zését és vezetését is 

A gyakorlati oktató 

vezeti a szükséges 

dokumentációkat, az 

adminisztrációs fel-

adatok pontos elvég-

zéséért felelőséget 

vállal. 

16. A gyakorlatban alkal-

mazza a tanuló foglal-

koztatásának feltételeit 

érintő jogi alapismere-

teket, értelmezi a kü-

lönböző típusú szerző-

déseket. 

Ismeri a duális szakmai 

képzésben a jogok és 

kötelezettségek fogal-

mát, a tanuló foglal-

koztatásának feltételeit, 

a tanulói juttatások 

mértékét. 

Elkötelezett a jogszabá-

lyok maradéktalan meg-

ismerése és megismer-

tetése iránt. 

Felelősséget vállal a 

duális szakmai képzés 

során a jogok és köte-

lezettségek betartására 

és betartatására. 

17. Vezeti a tanulók fog-

lalkoztatásával kapcso-

latos kötelező tanügyi 

és egyéb dokumentu-

mokat. 

Ismeri a duális képzés 

során alkalmazandó 

dokumentációk tartal-

mát, a kitöltésére vo-

natkozó szabályokat. 

Rendszeresen nyomon 

követi a tanulói jelenlé-

tet, a dokumentációk 

szabályszerű vezetését. 

Felelősséget vállal a 

dokumentációk veze-

téséért, tartalmáért és 

határidőre történő tel-

jesítéséért. 
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18. Napra készen vezeti és 

adminisztrálja a szak-

képzési munkaszerző-

dés (kifutó jelleggel 

tanulószerződés) fo-

lyamatát, szünetelteté-

sét, megszűnését, meg-

szűntetését. 

Ismeri és alkalmazza a 

szakképzési munka-

szerződéssel (kifutó jel-

leggel tanuló szerző-

déssel) kapcsolatos tar-

talmi követelményeket 

és jogszabályi előíráso-

kat. 

Rendszeresen nyomon 

követi a szakképzési 

munkaszerződés (ki-

futó jelleggel tanuló-

szerződés) tartalmi 

megfeleltetését, felül-

vizsgálja és aktuali-

zálja az adatokat. 

Felelősséget vállal a 

szakképzési munka-

szerződés (kifutó jel-

leggel tanulószerző-

dés) gondozásáért. 

19. Konstruktív, didaktikai 

szemléletmódot alakít 

ki az oktatásban. Gon-

doskodik az oktatás 

adekvát folyamatáról a 

gyakorlati képzés elve-

inek figyelembevételé-

vel. 

Ismeri a főbb didaktikai 

elveket és módszereket. 

Oktatói munkája során 

képes a megfelelő pe-

dagógiai módszerek és 

eszközök kiválasztásár 

a és azok helyzethez 

illő alkalmazásár a. 

Munkáját a pedagógia 

eszköztárának alkalma-

zásával (motiválás, ter-

vezés, szervezés, ellen-

őrzés, értékelés) végzi. 

Törekszik a módszertani 

sokszínűségre 

A pedagógiai 

módszer-és esz-

köztár ismeretében 

felelősséggel vá-

lasztja ki a hely-

zetnek megfelelő 

tanítási módot. 

20. Oktatói munkája so-

rán alkalmazza a ne-

velési-oktatási fo-

lyamatokban megta-

nult nevelési módsze-

reket, eljárásokat. 

Ismeri a szervezeti kul-

túra megtervezésének 

folyamatát, meghatározz 

a az ehhez szükséges 

szervezési feladatokat, 

módszereket. 

Munkája során adekvát 

nevelési attitűdöt képvi-

sel a tanulók optimális 

fejlődése érdekében. 

A tanulók pozitív te-

vékenységét elősegítő 

nevelési módszerek 

alkalmazását képvise-

li, felelősséget vállal, 

a tanulói megfelelő 

nevelésért a szakmai 

oktatás során. 
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6.4 A mesterképzés vállalkozásvezetési szakmai követelményei 

Sor-

szám 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

1. Ellátja a vállalkozás 

alapításával, működte-

tésével kapcsolatos fel-

adatokat, intézi a mű-

ködési engedélyek be-

szerzését. 

Ismeri az egyes vállal-

kozási formák közötti 

különbséget, azok ala-

pítási és esetleges vál-

tozásbejegyzési folya-

matait. 

Belátja a vállalkozás mű-

ködtetésének jogi előírása-

inak fontosságát. Együtt 

működik a különféle hiva-

talok szakembereivel. 

Szakmai segítség 

igénybevételével 

irányítja a vállalko-

zás alapításával, 

működtetésével 

kapcsolatos felada-

tokat. 

2. Képes a vállalkozása 

fenntartható működteté-

sére, előrelátó módon, a 

jogi és társadalmi kör-

nyezet elvárásai szerint 

folyamatosan tervezi a 

tevékenységét, ellenőrzi 

a tevékenysége megfe-

lelőségét, a szükséges 

korrekciókat elvégzi. 

Ismeri a rá vonatko-

zó jogszabályi kör-

nyezet változásait, 

tisztában van vállal-

kozása folyamatai-

val, tudja, mikor, mi-

lyen követelmények 

vonatkoznak rá. 

Folyamatosan figyelem-

mel kíséri a vállalkozást 

érintő változásokat, igé-

nyes és naprakész ismere-

teket akar szerezni min-

den, a vállalkozását és a 

vállalkozásában zajló fo-

lyamatokat érintő kérdés-

ben. 

Tudja, hogy tevé-

kenysége befolyá-

solja a saját, a köz-

vetlen környezete és 

a hazája jövőjét. Ér-

ti, hogy a vállalko-

zás hosszútávra szó-

ló anyagi és erkölcsi 

felelősséget is je-

lent. 

3. Jogi felügyelettel mű-

ködési körében szer-

ződéseket köt, ellen-

őriz, szükség esetén 

módosít, ill. jognyilat-

kozatokat tesz. 

 Ismeri a rá vonatkozó 

egyes szerződések 

alapvető alaki és tar-

talmi követelményeit. 

Tisztában van a szerző-

déskötés, módosítás, 

megszűntetés, ill. nyi-

latkozattétel alapvető 

szabályaival. 

Felismeri és igényli a 

speciális jogi szaktudás 

igénybevételét. Figye-

lemmel kíséri a vállalko-

zása életét befolyásoló 

jogszabályi környezetet. 

 Betartja és 

betartatja a 

kötelmekből 

(szerződések-

ből) fakadó 

kötelezettsé-

geket, jogait 

pedig érvé-

nyesíti. Fele-

lősséggel köt 

szerződéseket. 
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4.  Főbb vonalakban 

meghatározza a marke-

ting mix elemeit, a vál-

lalkozása marketingte-

vékenységét menedzse-

li. Hatékony marke-

tinggel többletbevételt 

ér el, feleslegesen nem 

költ marketingre. 

 Ismeri a marketing 

mix elemeit, azokat 

felismeri a saját vállal-

kozása, munkahelye 

kapcsán, alkalmazza a 

marketing mix elemeit 

a saját feladatköre, va-

lamint hozzá beosztott 

munkavállalók, tanu-

lók feladatellátása so-

rán. 

 Törekszik a vállalkozás 

marketing tevékenységét 

átfogóan szemlélni, hatni 

rá a saját maga területén 

is. 

 Kreatívan dolgozik 

együtt a marketing 

területen tevékeny-

kedő munkatársak-

kal, külső vállalko-

zásokkal. 

5.  PR- és kommunikáci-

ós tevékenységet végez, 

feltérképezi a verseny-

társait, azok tevékeny-

ségét. Meghatározza a 

PR és kommunikáció, 

ill. versenytárselemzés 

ideális módját és költ-

ségét. 

 Átlátja a PR- és 

kommunikációs terü-

leteket a saját vállal-

kozása, munkahelye 

és a versenytársak 

kapcsán. Megnevezi 

és azonosítja az egyes 

kommunikációs tevé-

kenységeket. 

 Szem előtt tartja a PR- és 

kommunikációs techniká-

kat és módszereket, ame-

lyeket a vállalkozása be-

vezet és alkalmaz. Nyitott 

az újdonságokra, reagál a 

versenytársak kihívásaira. 

 Új megoldásokat 

kezdeményez, kö-

vetkezetesen végzi a 

vállalkozás PR- és 

kommunikációs te-

vékenységének meg-

felelő részét. Beosz-

tott munkatársainak 

ilyen irányú felada-

tait koordinálja és a 

végrehajtását ellen-

őrzi. 6.  Részt vesz az éves be-
számoló, elkészítésében, 
együttműködik a beszá-
molót készítő szakembe-
rekkel. 

 Főbb vonalakban is-

meri a vállalkozások 

éves beszámolóit, főbb 

egységeit, képes azokat 

átlátni. Ismeri a bevétel, 

költség és eredmény, 

hatékonyság, eredmé-

nyesség kategóriák tar-

talmát. Tisztában van a 

beszámoló elemeivel, 

határidejével, jogi je-

lentőségével. 

 Igényli a vállalkozását 

érintő pénzügyi és számvi-

teli adatok bemutatását. 

Kész együttműködni az 

eredményesség és a haté-

konyság fokozása érdeké-

ben a vállalkozás vezetői-

vel, a könyvelővel és a 

könyvvizsgálóval. 
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7.  Részt vesz és együtt-

működik a vállalkozás 

adózási feladatainak 

ellátásában, számlákat, 

bizonyaltokat állít ki, 

rendszerez és eljuttatja 

a megfelelő szervezeti 

egység, vagy külső 

könyvelő felé. 

 Ismeri a vállalkozások 

főbb adónemeit, azok 

bevallási gyakoriságát 

és befizetési kötelezett-

ségeit. Tisztában van a 

bizonylati renddel. 

 Komplexitásában 

átlátja a vállalkozá-

sok adórendszerben 

elfoglalt helyét. 

Maximálisan törek-

szik a tisztességes, 

és jogkövető adózói 

magatartásra. Belát-

ja és elfogadja a 

közteherviselés sza-

bályait. 

 Felelősen állítja ki a 

szakterületéhez tartozó 

alapvető pénzügyi- szám-

viteli bizonylatokat. Irá-

nyítja és koordinálja a 

megfelelő szervezeti egy-

ség, vagy külső könyvelő 

felé történő adat- és in-

formáció szolgáltatást. 

8. Menedzseli vállalkozá-

sa finanszírozását, lik-

viditását. Részt vesz a 

vállalkozások hitelké-

relmének összeállításá-

ban, banki ügyintézés-

ben együttműködik. 

 Ismeri a vállalkozások 

finanszírozási elveit, 

likviditását, hitelezési 

lehetőségeit és azok 

alapvető feltételrend-

szerét. 

 Kész együttműköd-

ni a pénzügyi szak-

emberekkel, a pénz-

intézetek ügyintéző-

ivel. Kiemelten ke-

zeli a vállalkozások 

likviditását. Tudato-

san törekszik a bevé-

telek és költségek 

üzleti terv szerinti 

betartására. Reagál a 

külső és belső válto-

zások likviditást 

érintő hatásaira, be-

vételi és kiadási ol-

dalon egyaránt. 

 Vezetői irányítás mellett 

hatékonya n együttműkö-

dik a bevételek realizálá-

sában, a költségek és rá-

fordítások hatékony fel-

használásban. Önállóan 

intézi a rábízott banki, 

hivatali ügyintézéssel já-

ró feladatokat. 
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7. A Mestervizsga követelményei 
 

7.1 A mestervizsgára bocsátás feltétele: 

 
7.1.1. Szakmai előképzettség: 

 

A szakma/ szakképesítés/ szakképzettség 

Megnevezése Azonosító száma Elvárt szakmai gyakorlati idő 

(év) 

Gázvezeték-és készü-

lékszerelő 

31 5216 10 

05 2 7621 02 23 02 

312-2 

5 év 

Gázfogyasztó berendezés és csőháló-

zat szerelő 

31 582 09 0010 31 02 5 év 

Gáz-és olajtüzelő berendezés- szerelő, 

üzembe helyező 

32 5236 02 

029 7439 02 22 07 

5 év 

Csőhálózat-szerelő 31 5216 05 

05 2 7621 02 23 01 

5 év 

Központifűtés-és gázhálózat rendszer 

szerelő 

31 582 21 0001 31 02 

34 582 09 

4 0732 07 03 

5 év 

Központi fűtés és csőhálózat szerelő 312-1 5 év 

Épületgépész technikus 05 5 3117 16 20 05 

52 5443 02 

52 582 02 

54 582 01 

5 0732 07 01 

5 év 

Gázipari technikus 02 5 3129 16 10 06 

52 549905 

52 544 03 

54 544 03 

5 év 

Épületgépész mérnök Épület-

gépészeti és eljárás technikai 

gépészmérnöki 

 2 év 

Vegyipari gépészmérnök  2 év 

Gázipari mérnök Olaj- és 

gázmérnök 

 2 év 

Gépészmérnök + táblázatban lévő va-

lamelyik szakképesítés 

 2 év 

Gáz és hő termelő berendezés- szerelő 35 582 01 5 év 
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7.1.2. Egyéb feltételek: 

A jelölt a jelentkezés időpontjában az adott szakmában végzi munkáját. A szakmai gyakorlat részidők-

ből is összeállhat, azonban a jelentkezést megelőző utolsó évben legalább hat hónap összefüggő szak-

mai gyakorlat igazolása szükséges.  

A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári 

szolgálat ideje. 

Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák), szakkép-

zettségek is. 

7.2. Központi interaktív vizsga 

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: 

Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat szerelő mester interaktív vizsgarészei 

7.2.2 A vizsgatevékenység részeinek leírása: 

1. vizsgarész 

Szakmaspecifikus interaktív vizsga 

Az írásbeli vizsga feleletválasztós, párosítás, feleletalkotós, igaz/hamis, sorrendbe állítás, rövid vá-

lasz, kifejtős kérdés, számításos vagy rajzkészítési feladatokat tartalmaz. 

Témakör 
Kérdések száma 

Gázvezeték anyaga, kötése, védelme, gáznyomás-szabályozó, gázmérő elhe-
lyezés szabályossága 

2 

Gázkészülékek elhelyezésének feltételei (típus szerint) 2 

Az általános gáztörvénnyel összefüggő számítási feladat 1 

Gázterhelés, térfogatáram, áramlási sebesség, meghatározásával kapcsolatos 
számítás 

1 

Gázkészülékek légellátásával és égéstermék elvezetési kapcsolatos feladatok 2 

Gázfelhasználó berendezés (fogyasztói vezeték, gázkészülék) ellenőrzésé-
vel, átadásával, üzembe helyezésével és dokumentálásával kapcsolatos fel-
adatok 

2 

Összesen 10 

 

  



22  

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik) 

Pedagógiai módszertan interaktív vizsga 

Az interaktív vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul: 

• a pedagógia háttere és lényege, 

• a pedagógia alkalmazása a gyakorlati képzés folyamatában, 

• az oktatás és a gyakorlati képzés elveinek és folyamatának ismerete (ellenőrzés és értékelés), 

• fejlődéslélektani ismeretek, generációs ismeretek, fókuszban a serdülőkor, 

• az érzelmi intelligencia és az intelligencia területeinek ismerete, 

• az énkép szerepe, önismeret, önmagunk iránti tudatosság, az önismeret és önszabályozás megjele-

nése a szakmai oktatás folyamatában, 

• mások érzéseinek felismerése, a társas együttműködés készségei és megjelenésük a szakmai oktatás 

folyamatában, 

• a szakmaszocializáció és a szervezeti kultúra a szakképzés folyamatában, 

• sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben, 

• a szakmai elméleti képzés elvei és folyamata, 

• a gyakorlatvezető tevékenység tervezése-szervezése, a tevékenységhez tartozó képességek, 

• kommunikációs alapismeretek (erőszakmentes kommunikáció módszere, Gordon hatékony kom-

munikáció módszere), 

• konfliktusok típusai és konfliktuskezelési stratégiák. 

• szakmai gyakorlati képzés folyamata, alapfogalmai és struktúrája, 

• a duális képzőhellyé válás lépései és nyilvántartása, a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó szabá-

lyok, 

• a szakképzési munkaszerződés (kifutó jelleggel tanulószerződés), szakképzési előszerződés funkci-

ója, tartalmi kritériumok, 

• a tanulói juttatások és azok dokumentálása, 

• munka- és pihenőidő, valamint tanulói hiányzás kezelése, 

• a szakképzési munkaszerződés (kifutó jelleggel tanulószerződés) szüneteltetése, megszűnése, meg-

szüntetése. 

Az interaktív vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely 30 kérdést tar-

talmaz az alábbi feladattípusokból: 
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• Egyszerű feleletválasztás. (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy vá-

lasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betű-

jelét.) 

• Többszörös feleletválasztó feladat. (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez 

hat válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak 

betűjelét, több helyes válasz is lehetséges.)  

• Asszociáció. (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. 

Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra 

sem („D”) igazak.  

• Hibakereső, egyszerű feleletválasztás. (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az 

egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.).  

• Igaz-hamis, egyszerű feleletválasztás. (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz 

lehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyikválasz igaz és melyik hamis. A felsorolt 

állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűjelet kell írni.)  

• Mondat kiegészítés. (A mondat kiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-

egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag értel-

mezhetővé a mondatokat.)  

• Fogalom meghatározása.  

 

A feladatsort úgy kell összeállítani, hogy abban valamennyi felsorolt tanulási eredményre vonatkozzon kér-

dés. 

 
3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik) 

Vállalkozásvezetési ismeretek interaktív vizsga 

A vizsga kiterjed: a jogi ismeretek, marketing ismeretek, valamint az adó- és társadalombiztosítási, 

valamint a pénzügyi-számviteli ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazási elsajátításának mérésé-

re. A vizsga alapvetően írásbeli, mely számítástechnikai háttértámogatással készül: feleletválasztós 

kérdésekből, mondat kiegészítésekből, valamint igaz-hamis kérdésekből áll, időkorlátos.  

 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

 

1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik) 60 perc 

 

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik) 60 perc 

 

3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik) 60 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

1. vizsgarész 

A szakmaspecifikus interaktív vizsga 60% felett megfelelt 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. 

2. vizsgarész 60 % felett megfelelt 

 

A tesztre összesen 50 pont szerezhető, a javítás a feladatsorhoz rendelt megoldókulcs alapján történik. 

Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a mesterjelölt a megsze-
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rezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. 

3. vizsgarész 60 % felett megfelelt 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a mesterjelölt valamennyi vizsgarészt megfelelt mi-

nősítésre teljesítette. 

7.3 Projektfeladat 

 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: 

Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat szerelő mestervizsga komplex projektfeladat vizsgatevé-

kenység  

7.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik) 

 

Gázellátó rendszer kiépítése, üzembe helyezése 

 

a) Portfólió 

 

A mesterjelölt az eddig elvégzett gázszerelés kivitelezési munkáiból min. 10 oldal szöveget és képeket tar-

talmazó portfóliót készít, amit a mestervizsga megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtania. A portfóliót a 

mestervizsgán, a projektmunka részeként szóban kell bemutatni. A bemutatáshoz (nem kötelezően) készíthe-

tő prezentáció. A bemutató tartalmazzon gázhálózatok és szerelvényeinek szerelését, gázkészülékek elhelye-

zését, nyomáspróbáját. Külön fejezetben mutassa be a gázkészülékeken felügyelet mellett végzett javítást, 

hibaelhárítást, beüzemelést, karbantartást, műszeres mérést, füstgázelemzést. Minden esetben helyszín, dá-

tum, és szöveges leírással mutassa be a vizsgázó az aktuális tevékenységét, fejlődési útvonalát. A portfóliót a 

projektfeladaton belül a vizsgabizottság tagjai előtt be kell mutatnia a vizsgázónak szóban, amely során rövid 

összefoglalót tart a szakmai tapasztalatairól. 

 

Formai követelmények: 

• spirálkötésű, keménykötésű vagy album jellegű 

• A4-es formátumú 

• szöveges részek 12-es betűtípussal szerkesztett 

• színes képekkel illusztrált (maximum 10x15 képméretben) 

• minimum 10 oldal, maximum 30 oldal terjedelmű 

• tartalomjegyzékkel ellátott 

 

b) Projekt munka 

1. Fogyasztói gázvezeték kiépítése, gázkészülékek elhelyezése, nyomáspróba 

2. Gázkészülék bekötése, beüzemelés, hibakeresés, mérések, füstgázelemzés 

1. Feladat 

Fogyasztói gázvezeték kiépítése, gázkészülékek elhelyezése, nyomáspróba végzése. 
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A feladathoz rendelkezésre áll egy lakás engedélyes gázterve. 

Minimális elvárás: nyomásszabályozó, gázmérő, 2 db gázkészülék, acél vagy rézcső szerelési techno-

lógia (nem lehet préselési technológia), legalább 3 db iránytörés, 

PE- acél összekötő fali felállás, acél- réz anyagváltás alkalmazása. Egyszerű tartószerkezet készítése 

rajz alapján ívhegesztés mérésére. 

A feladat során: 

• ki kell jelölni a vezeték nyomvonalát, tartószerkezetek, nyomásszabályozó, gázmérő és a gázké-

szülékek pontos helyét 

• a kiviteli terv alapján ki kell választani a gázhálózat kiépítéséhez szükséges anyagokat, szerszá-

mokat, mérő- és ellenőrző eszközöket és technológiához szükséges berendezéseket 

• el kell helyezni a tartószerkezeteket, nyomásszabályozót, gázmérőt, és a gázkészülékeket 

• egyszerű tartószerkezet készítése rajz alapján ívhegesztéssel 

• az adott technológiával el kell készíteni a gázhálózatot 

• el kell végezi az elkészült gázhálózaton a szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát a vizsgabizottság 

előtt 

• a vizsgabizottság által feltett kérdésekre válaszolni kell 

• a gyakorlati feladat ideje alatt be kell tartani az alapvető munka-, tűz-, és környezetvédelmi elő-

írásokat 

• a munka befejezését követően a munkaterületet tisztán és rendezetten kell hagyni; a szerszámo-

kat, eszközöket; a fel nem használt anyagokat, hulladékot megfelelően elhelyezni 

• A feladatrészhez a vizsgabizottság részéről 3 kérdés tehető fel maximum 10 perc időtartamban. A 

kérdések a vezeték, nyomásszabályozó, gázmérő fogalom meghatározásával vagy elhelyezésé-

vel, az alkalmazott technológiával, valamint a műszaki biztonsági ellenőrzés (műszaki átadás-

átvétel) eljárásával, az összeállított műszaki dokumentáció „D terv” tartalmával kapcsolatban te-

hető fel. 

2. Feladat 

Gázkészülék bekötése, beüzemelése, hibakeresés, mérések 

A rendelkezésre álló gázkészülékek közül a sorszám kihúzás szerint elvégzi a gázkészülékek be-

üzemelését, hibakeresését, elektromos csatlakozását, füstgázelemzését. (Előírás minimum elekt-

romos árammal működő gáz alatt lévő gázkészülék) 

A feladat során: 

• gépkönyv alapján el kell végezni a gázkészülék gáz- és elektromos csatlakoztatását a gázkészü-

lék beüzemelését 

• mérés alapján be kell szabályozni a készülék teljesítményét (égőoldali nyomás, 

• gázmennyiség mérés) 

• be kell mutatni a gázkészülék típusát, besorolását, energetikai jellemzőit 

• el kell végzi az égéstermék elvezetés és légellátás megfelelőségének vizsgálatát (füstgázmérés és 

értékelés) 

• válaszolni kell a vizsgabizottság által feltett kérdésekre 

• be kell tartani a gyakorlati feladat ideje alatt az alapvető munka, tűz, és környezetvédelmi előírá-

sokat, 

• A feladatrészhez a vizsgabizottság részéről 3 kérdés tehető fel maximum. 10 perc időtartammal. 

• A kérdések a gázkészülékek típusával, osztályba sorolásával vagy elhelyezésével, a biztonságos 
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üzemeltetésével, légellátásával, égéstermék elvezetésével a munka-, tűz,- és környezetvédelemmel 

kapcsolatosan tehetők fel. 

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik) 

A mesterjelölt gyakorlati felkészültségének átfogó felmérése céljából két problémás esetet kell feldol-

goznia a vizsgatevékenység végrehajtása során. A mesterképzés során elsajátított ismeretek és kompe-

tenciák segítségével kell pedagógiai javaslatokat megfogalmaznia a vizsgázónak az esetek kapcsán. 

Válaszának tükröznie kell a pedagógia elméletében való jártasságát és módszertani felkészültségét. 

3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik 

A vállalkozásvezetési ismeretek projektfeladata körében szóban bemutatja a saját vállalkozásának, mun-

kahelyének (esetleg tervezett vállalkozásának) 

a) jogi információit (a szervezet alakulása, alapítása, munkajogi kapcsolatok, vállalkozói szerződések 

típusai) Pontozás: 0- 20 pontig 

b) marketing ismereteit (marketing mix érvényesülése, PR és kommunikációs módszerek, főbb ver-

senytársakkal összehasonlítást végez) Pontozás: 0- 15 pontig 

c) adó- és társadalombiztosítási, pénzügyi- és számviteli területen (a vállalkozás adójogi kapcsola-

tai, adóbevallásai, annak bevallási és befizetési határideje, üzleti terv felépítése, mérleg- és eredmény 

kimutatás bemutatása és tartalma, hitelek, finanszírozás) Pontozás: 0-20 pontig 

A mesterjelöltnek minden, legalább a fentiekben megjelölt részletezésben meghatározott szempontot érinte-

nie kell a projektfeladata bemutatása során. 

A mesterjelöltnek az egyes témaköröknél is el kell érnie a legalább 61%-os elvárást. 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik) 

A: Portfólió bemutatására rendelkezésre álló idő:  20 perc 

B: Projektmunka végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  400 perc 

1. Feladat  310 perc 

2. Feladat  90 perc 

 

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik)   30 perc 

3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik)    20 perc 

 

7.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

1. vizsgarész 

A) Portfólió értékelésének szempontjai 
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Alaki formai követelmények 15% 

Tartalmi követelmények 60% 

Bemutatás a vizsgabizottság előtt 25% 

 

B) A projektmunka értékelésének szempontjai 

1. Feladat 

Fogyasztói gázvezeték kiépítése, gázkészülékek elhelyezése, nyomáspróba végzése 

 

kijelölte a vezeték nyomvonalát, tartószerkezetek, nyomásszabályozó, gázmérő és a gázké-

szülékek pontos helyét 
5% 

a terv alapján kiválasztotta a gázhálózat kiépítéshez szükséges anyagokat, szerszámokat, 

mérő- és ellenőrző eszközöket és technológiához szükséges berendezéseket 10% 

az előírás szerint elhelyezte a tartószerkezeteket, nyomásszabályozót, gázmérőt, és készülé-

keket 
10% 

az adott technológiával kiépítette a gázhálózatot 
40% 

az elkészült gázrendszeren szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát elvégezte vizsgabizottság 

előtt, dokumentálta a nyomáspróbát 10% 

a feltett kérdéseket helyesen megválaszolta 10% 

a gyakorlati feladat ideje alatt betartotta-e az alapvető munka-, tűz-, és környezetvédelmi 

előírásokat, 10% 

a munka befejezését követően munkaterületet tisztán és rendezetten hagyta; a szerszámokat, 

eszközöket; a fel nem használt anyagokat, hulladékot megfelelően elhelyezte-e 
5% 

 

2. Feladat 

A rendelkezésre álló gázkészülékek közül a sorszám kihúzását követően elvégzi a gázkészülékek beüzeme-

lését, hibakeresését, elektromos bekötését, füstgázelemzését 

 

gépkönyv alapján elvégezte a gázkészülék gáz és elektromos csatlakoztatását a gáz-

készülék beüzemelését 

25% 

mérés alapján beszabályozta a készülék teljesítményét (égőoldali nyomás, gáz-

mennyiség mérés) 

20% 

bemutatta a gázkészülék típusát, besorolását, energetikai jellemzőit 10% 

elvégezte az égéstermék elvezetés és légellátás megfelelőségének vizsgálatát (füst-

gázmérés és értékelés) 

30% 

a feltett kérdésekre helyesen válaszolt 10% 

a gyakorlati feladat ideje alatt betartotta-e az alapvető munka-, tűz-, és környezet-

védelmi előírásokat 

5% 

 

 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a mesterjelölt a megszerezhető összes pontszám több mint 

70%-át elérte. 
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2. vizsgarész 60% felett megfelelt 

A projektfeladat során összesen 50 pont szerezhető, esetenként 25 pont adható. A javítás az esetek megol-

dási mintája alapján történik. Az alábbi szempontsor mentén szükséges értékelni az esetmegoldások szak-

mai minőségét, eredményességét: 

• a helyzet pozitívumainak és negatívumainak adekvát kiszűrése:    10 % 

• szakszerűen és pontosan megfogalmazott pedagógiai javaslatok:    20% 

• szakszavak használata:         20% 

• komplex probléma felismerés és kezelés:       20% 

• a megtanult módszerek és eszközök használata (pedagógiai, kommunikációs, konfliktuskezelő, szervezési 

stb.):             20% 

• Z generáció jellemzőinek ismerete:        10% 

 

3. vizsgarész 60% felett megfelel 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a mesterjelölt valamennyi vizsgarészt megfelelt minősítésre tel-

jesítette.  
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7.4. A mestervizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

• technológiai szerelésre alkalmas műhely 

• ív, láng, keményforrasztáshoz szükséges eszközök, berendezések 

• kézi szerszámok gépi menetvágó, hajlító 

• jelölő, mérő, szentező, ellenőrző eszközök 

• csőanyagok, acél, vagy réz, hegesztési, forrasztási anyagok 

• szerelvények, idomok, csapok, hajlékony cső (flexibilis) 

• nyomás szabályozó. gázmérő, vagy azokat helyettesítő szabványos méretű idomok 

• 2 db gázkészülék (javasolt: gáztűzhely, gázkazán) 

• nyomáspróba felszerelés 

• elektromos eszköz (multiméter) 

• füstgáz elemző műszer (NOx mérésére is legyen alkalmas) 

• kézi szerszámok a gázkészülék szereléshez 

7.5  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: A Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata szerint. 

7.6  A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

• engedélyes gázterv 
• alaprajz 
• függőleges csőterv 
• műszaki leírás 
• a gázkészülékek gépkönyve 

7.7 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó 

sajátos feltételek. 

• nem releváns. 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Prof. Dr. Palkovics László 
innovációért és technológiáért felelős miniszter nevében és megbízásából


		2022-03-23T13:42:00+0100
	Pölöskei Gáborné




