47. MŰANYAG-FELDOLGOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A műanyag-feldolgozó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A műanyag-feldolgozó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A műanyag-feldolgozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
A
1.1.
1.2.

B

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése

azonosító száma

1.3. Műanyagfeldolgozó

34 521 09

1.4. Formacikk gyártó

34 543 03

1.5. Műanyagfeldolgozó technikus

54 521 06

1.6. Műanyag- és száltechnológiai mérnök
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 műanyag-feldolgozó 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. Műanyagfeldolgozó

5

2.4. Formacikk gyártó

5

2.5. Műanyagfeldolgozó technikus

4

2.6. Műanyag- és száltechnológiai mérnök

4

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 műanyag-feldolgozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó
tevékenységek
1. A műanyag-feldolgozó mester munkaterületének leírása
A műanyag-feldolgozó mester, szakmai tudása és munkatapasztalata birtokában műanyagfeldolgozó vállalkozások eredményes és szakszerű tevékenységét végzi vagy irányítja.

Számítógépet használ, adminisztratív feladatokat lát el.
Gyártási tevékenységgel összefüggő feladatokat lát el.
Anyag előkészítést végez, végeztet.
Gyártószerszámot kezel, kezeltet, előkészít, előkészíttet.
Gyártásindítás folyamatában aktív cselekvőként részt vesz.
Műanyag–feldolgozó gépet és berendezéseket kezel, kezeltet.
Felügyeli, felügyelteti a gyártási folyamatokat.
Munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja.
Fröccsöntő gépet kezel.
Fröccsöntési technológiát állít be.
Extruder gépet, géprendszert kezel.
Extrudálási technológiát állít be.
Hőre keményedő műanyag-feldolgozó gépet kezel.
A hőre keményedő feldolgozási technológiát állít be.
Műanyaghegesztő, hőformázó gépet, gépeket kezel.
Hőformázó vagy hegesztési technológiát állít be.
Egyéb műanyagtermék-gyártó berendezéseket, eszközöket kezel.
Feldolgozás technológiákat állít be.
Felismeri a termékhibákat.
Termékek utólagos megmunkálását végzi, végezteti.
Felismeri, elhárítja és elháríttatja a feldolgozógépek és segédberendezések hibáit.
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket.
Szervezi és irányítja a környezetvédelmet, tűzvédelmet, munkavédelmet.
Értékeli és minősíti a végzett munkát.
Munkáltató, munkavállaló jogait és kötelezettségeit betartja és betartatja.
Szakmai tudását folyamatosan fejleszti.
2. A műanyag-feldogozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A
2.1. A műanyag-feldogozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
2.2.

–

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A
1.

B

A műanyag-feldogozó megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak

2.

azonosítója

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

199-14

Műanyag-feldolgozás technológiája, gépeinek kezelése

6.

200-14

Műanyag-feldolgozó szerszámok használata

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 jogszabályi 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:
199-14 Műanyag-feldolgozás technológiája, gépeinek kezelése
Szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Termékrajzot és terméket olvas, értelmez.
Számítógépet használ, adminisztratív feladatokat lát el.
Gyártástechnológiát határoz meg.
Anyagigényt számít.
Anyag előkészítést végez, végeztet.
Gyártószerszámot kezel, kezeltet, előkészít, előkészíttet.
Gyártásindítás folyamatában aktív cselekvőként részt vesz.
Műanyag-feldolgozó gépet és berendezéseket kezel, kezeltet.
Felügyeli, felügyelteti a gyártási folyamatokat.
Munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja.
Egyéb műanyagtermék-gyártó segéd-berendezéseket, eszközöket kezel.
Gyártástechnológiát állít, korrigál.
Felismeri a termékhibákat.
Termékek utólagos megmunkálását végzi, végezteti.
Felismeri és elhárítja, illetve elháríttatja a feldolgozógépek és segédberendezések hibáit.
Karbantartási munkákat végez és irányít a karbantartási utasítás szerint.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket.
Szervezi és irányítja a környezetvédelmet, tűzvédelmet, munkavédelmet.
Értékeli és minősíti a végzett munkát.

Dokumentálja a gyártási folyamatot.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagismeret.
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása.
Feldolgozógép meghatározása, kiválasztása.
Feldolgozás technológiai ismeretek.
Munkaterület átadás-átvételének szabályai.
Munkaügyi és biztonságtechnológiai előírások.
Munka megkezdésének feltételei.
Az elvégzett munka dokumentálása, jegyzőkönyvezés.
Hulladékkezelés.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
szakmai készségek:
Számítógép használat.
Műszaki rajz olvasása értelmezése.
Anyag-előkészítő gépek kezelése.
Műanyag-feldolgozó gépek kezelése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Önállóság.
Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség.
Határozottság.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés.
Kritikus gondolkodás.
Lényegfelismerés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
200-14 Műanyag-feldolgozó szerszámok használata
Szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajz és dokumentáció felismerése.
Gyártószerszám típusát megállapítja.
Gyártószerszám működőképességéről meggyőződik.
Szerszámot, feldolgozó gépet párosít.
Szerszámot rögzít.
Szerszámot előkészít.
Szerszám segédberendezéseit csatlakoztatja.

Elektronikus, hidraulikus, pneumatikus ellenőrzést elvégzi.
Teszt üzemmódot lefuttat.
Méréssel ellenőrzi az előírt paramétereket.
Gondoskodik a munka, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásáról.
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt.
Betartja és betartatja a veszélyes és elkülönített hulladékgyűjtés szabályait.
Elkészíti a szükséges dokumentációkat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Műszaki dokumentáció ismerete.
Alapszintű elektromos, hidraulikus és pneumatikai ismeretek.
Gyártószerszám ismerete.
A gyártás perifériáinak ismerete.
Gépelemek.
Anyagismeret.
Gyártásismeret.
Érintésvédelem.
Munkavédelem.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
Környezetvédelem.
Veszélyes hulladékok kezelése.
szakmai készségek:
Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz olvasása, értelmezése.
Feldolgozó gépek kezelése.
Gyártószerszámok használata.
Feldolgozást segítő segédberendezések kezelése.
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség.
Szervezőkészség.
Precizitás.
Társas kompetenciák:
Segítőkészség.
Meggyőzőkészség.
Motiváló készség.
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Kreativitás, ötletgazdagság.
Következtetési képesség.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátás feltétele: Megfelelő minősítésű mesterdolgozat készítése.
A mesterdolgozat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott, a III. fejezet szerinti
szakmai követelménymodulok tartalmából összeállított témakörökből – a vizsgázó által
szabadon választott témában – minimum 10, maximum 20 oldalas terjedelemben egy
gyártástechnológia feladat kidolgozása. A mesterdolgozatot 12-es betűmérettel, 1,5-ös
sortávolsággal, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással kell elkészíteni. Ezen felül
csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban,
számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a
mestervizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal.
A mesterdolgozat értékelése: 0-80 % Nem felelt meg; 81-100 % Megfelelt
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Műanyag termék gyártása
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott műszaki dokumentáció alapján, biztosított feldolgozó
gépcsoporton és gyártószerszámmal, valamint alapanyag-választékkal, műanyag termék
sorozatgyártásának elindítása a szükséges emberi erőforrás biztosításával.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80 % Nem felelt meg; 81-100 % Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Műszaki rajzon dokumentált, vagy átadott termék alapján gyártási dokumentáció elkészítése:
Gyártástechnológia elkészítése.
Feldolgozó szerszám kiválasztása.
Feldolgozó gép meghatározása.
Anyagválasztás, anyagigény.
Hulladékkezelés.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80 % Nem felelt meg, 81-100 % Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A műanyag-feldolgozás technológiája, gépei, szerszámai
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései. A műanyag-feldolgozás
technológiája, gépeinek kezelése és a műanyag-feldolgozás szerszámainak használata szakmai
követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
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 eljárás keretében 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
A
1.

B

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Műanyag-feldolgozó
mester

2.

Műanyag-feldolgozó gépek

X

3.

Műanyag-feldolgozó szerszámok

X

4.

Alapanyag

X

5.

Mérőeszközök

X

6.

Kéziszerszámok

X

7.

Számítógép

X

8.

Nyomtató

X

9.

Egyéni és csoportos
berendezések

10.

Anyagmozgató gépek, eszközök

X

11.

Szoftverek

X

munkavédelmi

eszközök,

X

