46. MAGASÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A magasépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A magasépítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A magasépítő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
A
1.1.
1.2.

szakképesítések

(szakmák),

B

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése

azonosító száma

1.3. Magasépítő technikus

54 582 03

1.4. Építész BSc
1.5. Építész MSc osztatlan
1.6. Építőmérnök BSc/MSc
1.7. Építészmérnök BSc/MSc
1.8. Építőmérnök BSc
1.9. Építőmérnök MSc osztatlan
Megjegyzés: A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltétel teljesítéséhez a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálatakor egyenértékűként
fogadhatja el a jogelőd, valamint jogutód szakképesítéseket (szakmákat), szakképzettségeket is.
2. A magasépítő mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
A
2.1.
2.2.

B
A szakmai gyakorlat

szakiránya

időtartama (év)

2.3. Magasépítő technikus

5

2.4. Építész BSc

3

2.5. Építész MSc osztatlan

3

2.6. Építőmérnök BSc/ MSc

3

2.7. Építészmérnök BSc/ MSc

3

2.8. Építőmérnök BSc

3

2.9. Építőmérnök MSc osztatlan

3

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy
évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem
lehet egy évnél régebbi.

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

II. A magasépítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A magasépítő mester munkaterületének leírása
Magasépítési vállalkozásban aktívan részt vesz.
Műszaki terveket és dokumentációkat olvas és értelmez.
Erőforrásokat osztályozza, szervezi, ezekkel gazdálkodik.
Az építés jogi, hatósági, engedélyezési, tárgyi és műszaki feltételeit biztosítja.
Az építést térben és időben organizálja.
Hagyományos és korszerű magasépítési technológiákat alkalmazza.
A közreműködők munkáját irányítja, koordinálja és ellenőrzi.
Betartja és betartatja a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi
előírásokat.
A minőségbiztosítási és biztonságtechnikai elvárásokat, előírásokat betartja és betartatja.
Alkalmazza a munkaterületéhez kapcsolódó szabványokat.
Műszaki adminisztrációt végez és végeztet.
A szakmai ismereteit fejleszti és átadja.
A magasépítő mester munkakörében felelős műszaki vezető által végezhető tevékenységre csak
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, az ott rögzített feltételek teljesítése esetén
jogosult.
2. A magasépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A
2.1.

A magasépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

- 2.2.

-

-

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A

B

1.

A magasépítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

194-14

Vállalkozásjogi, engedélyezési feladatok

6.

195-14

Műszaki adminisztráció a terv átvételétől a műszaki átadásig

7.

196-14

Időbeli és térbeli organizáció erőforrások bevonásával

8.

197-14

Hagyományos és korszerű építési anyagok, technológiák alkalmazása

9.

198-14

Munka-, tűz-, balesetvédelem, minőségirányítás

megnevezése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs szerepeit
a tanulóképzésben.
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait.
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti,
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát.
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit.
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságait.
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások
motivációját.
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben.
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben.
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést.
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést.
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot.
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét.
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét.
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást, szükség esetén csapatmunkában.
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre.
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos kezelésének
ismerete a tanulóképzésben.
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása.
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete.
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete.
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete.
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak
ismerete.
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs
megvalósításának ismerete.
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben.
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete.
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete.
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete.
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei.
A szakmai problémamegoldás kreatív módszereinek ismerete, szükség esetén csapatmunkában.
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei.
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei.

szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség.
Mennyiségérzék.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Elemi számolási készség.
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez.
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez.
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez.
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége.
Motivációs készség.
A gyermek tanulásának segítése.
A pedagógiai módszerek használata.
Pedagógiai beszédkészség.
A szakképzési eszközök használata.
A gyakorlati képzés módszertana.
Oktatási eszközök használata.
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat.
A munkáltató foglalkozások használatának készsége.
A célorientált munkavégzés készsége.
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége.
Az önálló munkavégzés készsége.
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége.
A minőségi munkavégzés készsége.
A szakmai probléma-megoldási készsége.
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein.
A személyes példamutatás készsége.
Személyes kompetenciák:
Empátia.
Pozitív elvárások attitűdje.
Pozitív jövőkép kialakításának képessége.
Példamutatás a szakmai rutin területén.
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén.
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén.
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén.
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság.
Együttműködési képesség.
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség.
Módszertani strukturálás képessége.
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége.
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége.
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben.
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége.

A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége.
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége.
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége.
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége.
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége.
A nevelés és személyes példamutatás képessége.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes
elvégezni az alábbi feladatokat:
Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat.
Intézi a működési engedélyek beszerzését.
Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg.
Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat.
Jogi felügyelettel munkajogi szerződéseket készít, ellenőriz.
Jogi felügyelettel vállalkozói szerződéseket készít, ellenőriz.
Figyelemmel kíséri a jogszabály-változásokat.
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi
feladatokat képes elvégezni:
Üzleti tervet készít.
Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését.
Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit.
PR- és kommunikációs tevékenységet végez.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
Kitölti az adónyomtatványokat.
Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket.
Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint
ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le.
Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét.
Pénzügyi tervet készít.
Rezsióradíjat számol.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői.
Egyéni vállalkozás.
Egyéni cég.
Gazdasági társaságok csoportosítása.
Gazdasági társaságok működésének szabályai.

Vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése.
Kötelmi jog elemei.
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
Piacgazdaság, piac.
A vállalkozások erőforrásai.
A vállalkozások reálszférája.
A vállalkozás személyi feltételei.
A vállalkozás beindításának alapfeltételei.
Az elképzelés, az ötlet próbája.
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
szükséglet felmérése.
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása.
Kommunikáció és információátvitel.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése.
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Számviteli rendszer kialakítása.
A vállalkozás felelősségi rendszere.
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége.
Az üzleti terv felépítése és részei.
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei.
A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma.
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége.
Hitelezés és támogatás.
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben.
Adózás és társadalombiztosítás.
A munkaszervezés alapjai.
Az ellenőrzés alapelvei.
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése.
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban.
Kézírás.
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése.
Köznyelvi beszédkészség.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Telefonálási technikák.
Számítástechnikai ismeretek.
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat.
Megbízhatóság.
Döntésképesség.

Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Szervezőkészség.
Önállóság.
Kitartás.
Rugalmasság.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Kockázatvállalás.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség.
Határozottság.
Kommunikációs készség.
Konfliktusmegoldó képesség.
Irányítási készség.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Tervezés.
Áttekintő és rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Új ötletek, megoldások kipróbálása.
Nyitott hozzáállás.
Eredményorientáltság.
Hibakeresés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
194-14 Vállalkozásjogi, engedélyezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az építési piacot figyelemmel kíséri.
Vállalkozási formát választ.
Beindítja és működteti a vállalkozást.
Ellenőrzi a hatósági és más engedélyek meglétét.
Részt vesz az ajánlatkészítési fázis minden részében.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződéskötésben.
Jogosultságának megfelelő képviseletet lát el.
Munkaterület átadás-átvételét koordinálja.
Gondoskodik a felvonulási és ideiglenes létesítmények kiépítéséről.
Bejelentési és engedélykérési kötelezettségeket megteszi.
Kitűzések, felmérések rendjét előkészíti és bonyolítja.
Elkészíti a munka szakmai és kalkulációs elemzését.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Piaci ismeret.
Vállalkozás jogi alapismeret.
Engedélyezési eljárások.
Árajánlat adási és árkalkulálási ismeret.

Szerződések ismerete.
Munkaterülettel járó jogi ismeretek.
Felvonulási és ideiglenes létesítmények szükségessége.
Bejelentések, engedély kérések folyamata.
Épület és épületrész kitűzési ismerete.
Kalkulációk és elemzések készítése az eredmények alapján.
szakmai készségek:
Információforrások kezelése.
Számolási készség.
Kitűzési eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Szervezőkészség.
Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Helyzetfelismerés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
195-14 Műszaki adminisztráció a terv átvételétől a műszaki átadásig
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi és átvizsgálja a tervdokumentációt.
Véleményezi a dokumentációt, kigyűjti a hibákat.
Javaslatokat tesz.
Beszerzi a hiányzó adatokat a tervezőtől, vagy felméri, feltárja ezeket.
Felveszi a jegyzőkönyvet.
Vezeti az építési és E-építési naplót.
Jelentéseket készít.
Felméréseket és felmérési naplót készít.
Belső és külső bizonylatolásokat, teljesítési igazolásokat készít.
Lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt.
Összeállítja az átadási dokumentációt.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Tervezési ismeretek.
Építési napló vezetés jogi szabályozása.
Felmérési napló ismerete.
Átadás-átvétel műszaki dokumentáció ismerete.

Rendelési dokumentáció.
Elsősegélynyújtás.
Hulladékkezelés.
Tűzveszélyes anyagok raktározása, kezelése.
szakmai készségek:
Műszaki rajzok készítése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Információforrások kezelése.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Kézügyesség.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
196-14 Időbeli és térbeli organizáció erőforrások bevonásával
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a létszámszükségletet.
Gyakorolja a bejelentési és alkalmazási jogokat, kötelezettségeket.
Meghatározza az anyagigényt és szerkezeti szükségleteket.
Meghatározza a gép-, eszköz- és energia igényeket, időbeli és térbeli helyét.
Alvállalkozói és beszállítói árajánlatok alapján szerződéseket köt, időbeli organizációt készít.
Pénzügyi és időbeli ütemezést készít.
Térbeli organizációt készít.
Koordinálja az anyag és gép elhelyezését térben és időben.
Szervezi és irányítja a munkavégzést és a beszállításokat.
Aktualizálja az ütemezéseket.
Kapcsolatot tart a megrendelő, vállalkozók, beszállítók között.
Ellenőrzi a teljesítéseket.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagismeret.
Kalkulációs ismeretek.
Ütemezési és norma ismeretek.
Technológiai ütemezések, sorrendek ismerete.

szakmai készségek:
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Információforrások kezelése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Térlátás.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Udvariasság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
197-14 Hagyományos és korszerű építési anyagok, technológiák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Irányítja és felügyeli a bontási, feltárási munkákat.
Meghatározza a technológiát.
Elkészíti és ellenőrzi a kitűzéseket.
Irányítja a szerkezetek építési munkáit.
Irányítja a szakipari munkákat.
Koordinálja az épületgépészeti és épületvillamossági munkákat.
Kiválasztja a legmegfelelőbb építőanyagokat a technológia megadásával.
Modern eszközöket használ.
Fejleszti a munkavégzést szakmai továbbképzéseken való részvétellel.
Támogatja a pályakezdőket és a tanulókat a fejlődésükben.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Technológiák ismerete.
Építőanyag ismeret.
Szakipari és társ szakmák ismerete.
Segéd szerkezetek és eszközök ismerete.
Képzési és oktatási rend alapvető ismerete.
szakmai készségek:
Információforrások kezelése.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése.
Jelképek értelmezése.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.

Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Kézügyesség.
Térlátás.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
198-14 Munka-, tűz-, balesetvédelem, minőségirányítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Biztosítja a kezdeti és ismételt oktatásokat.
Biztonságos munkahelyet teremt.
Megőrzi a biztonságos munkavégzést és betartatja a szabályokat.
Ellenőrzi, telepíti, felülvizsgálja és koordinálja a gépeket, eszközöket.
Egyéni védőeszközöket juttat, használ, felülvizsgál és pótol.
Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
Betartatja a tűz- és környezetvédelmi szabályokat.
Beszerzi a minőségi tanúsításokat.
Ellenőrzi és betartatja a minőséget.
Ellenőrzi a beépítendő anyagokat.
Irányítja a minőségbiztosítási rendszer szerinti munkavégzést.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munkavédelmi ismeretek, oktatások dokumentálási ismerete.
Tűzvédelmi ismeretek, oktatások dokumentálási ismerete.
Biztonsági és egészségvédelmi terv ismerete.
Gépkönyvek, felülvizsgálati naplók ellenőrzése.
Minőségi tanúsítványok ismerete.
Minőségbiztosítási rendszer ismerete.
szakmai készségek:
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Információforrások kezelése.
Építőgépek kezelése.
Személyes kompetenciák:
Precizitás.
Kézügyesség.

Térlátás.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Konszenzus készség.
Határozottság.
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Rendszerező képesség.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A magasépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című
alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Épület sáv alapozás kitűzésének elkészítése, padlóvonal és
alapozási mélység megadásával.
A vizsgafeladat ismertetése:
5m x 8m-es épület kontúrral 50 cm széles sávalap kitűzése zsinórállvány készítéssel.
A földszinti padló 0,00 m az alapozási mélység -0,90 m, az alapozás méréséhez szükséges
alappont megadásával szintező műszer használatával készítse el a kitűzést.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Mennyiségi kiírás készítése, árajánlat készítése a költségvetés
készítés előírásainak megfelelően
A vizsgafeladat ismertetése:
Mennyiségi kiírás készítése fordított rétegrendű 12 m2-es tetőteraszhoz, költségvetési kiírás
készítése árajánlat készítéssel a költségvetés készítés szabályainak és formájának megfelelően,
2000 Ft nettó rezsiórabér figyelembevételével. Az árajánlat külleme a szokványos árajánlat
formájának feleljen meg. A normaidők szabadon megadhatóak, de közelítsenek a különböző
programrendszerek megállapított normaidejéhez.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Térbeli organizáció ismerete
A vizsgafeladat ismertetése:
Az építési helyszín térbeli tervezésének alapelvei. Az építési munka ideiglenes építményei és
berendezései.
Térbeli részletes organizációs elrendezési terv.
Építési területre kerülő alapvető felvonulási létesítmények elhelyezésének szempontjai.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi- számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc, amelyből a felkészülési idő 45 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt
minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt
meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg
minősítést szerzett.
4. A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata
szerinti eljárásban felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű
részvizsga alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik vagy két éven belül
más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak az irányadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

1.

A

B

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Magasépítő
mester

2.

Számítógép

X

3.

Szoftverek

X

4.

Internet elérés

X

5.

Nyomtató, rajzok nyomtatására alkalmas nyomtató

X

6.

Irodatechnikai eszközök

X

7.

Geodéziai mérőműszerek: távmérő, teodolit, szintezőműszerek,
szintező és teodolitléc, GPS

X

8.

Geodéziai kitűző eszközök: kitűzőrúd, szögprizma, mérőszalag,

X

libella, függő és vízmérték
9.

Építőipari és talajmechanikai laboratóriumi eszközök, berendezések,
műszerek

X

10. Elektromos kisgépek

X

11. Egyéni védőfelszerelés

X

12. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések

X

13. Műszaki dokumentáció

X

14. Kézi szerszámok

X

15. Jogszabály gyűjtemény

X

