49. PAPÍRGYÁRTÓ ÉS –FELDOLGOZÓ MESTERVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI
I. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések
(szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkezni a mesterjelöltnek.
A
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

B

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése

azonosító száma

Papírgyártó és -feldolgozó
Papíripari technikus
Vegyipari technikus
Vegyész technikus

32 543 03
55 524 04
54 524 02
54 524 03

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 Papírgyártó és -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.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

B
A szakmai gyakorlat

szakiránya
Papírgyártó és -feldolgozó
Papíripari technikus
Vegyipari technikus
Vegyész technikus

időtartama (év)
5
3
4
5

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 Papírgyártó és -feldolgozó mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó
tevékenységek
1. A Papírgyártó és -feldolgozó mester munkaterületének leírása
Részt vesz a papíripari termékek gyártásának előkészítésében, a gyártás megszervezésében,
irányításában, ellenőrzésében.
Kiszolgálja, kezeli, felügyeli a féltermékgyártó-, papírgyártó-, és a papírfeldolgozó-üzemi
gépeket és berendezéseket.

Ápolja, karbantartja és karbantartatja a rábízott gépeket, berendezéseket, felel műszaki
állapotukért, közreműködik a karbantartási feladatok végrehajtásában.
Minőségellenőrzési vizsgálatokat végez az alap- és segédanyagok, valamint a késztermékek
körében.
Laboratóriumi gépek, berendezések kezelését, üzemeltetését végzi, valamint alapvető
laboratóriumi tevékenységet folytat.
Betartja és betartatja a munkavégzésre, illetve munkaterületre vonatkozó munkavédelmi és
biztonságtechnikai előírásokat, veszélyhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó gépek,
berendezések biztonságos leállításáról, a közreműködő személyek biztonságáról.
Szervezi, ellenőrzi és minősíti a hozzá beosztott munkatársak tevékenységét.
Gondoskodik a késztermékek tárolásáról, szállításáról, illetve ezek megszervezéséről.
2. A Papírgyártó és -feldolgozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A
2.1.
2.2.

A Papírgyártó és -feldolgozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek)
megnevezése
-

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

A Papírgyártó és -feldolgozó mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
001-11-1
002-11-1
207-14
208-14
209-14

megnevezése
Pedagógiai ismeretek
Vállalkozási ismeretek
Papírgyártó és -feldolgozó ipari technológiák alkalmazása
Papíripari vizsgálatok és minőségbiztosítás
Munkabiztonság és környezetvédelem

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:
207-14 Papírgyártó és -feldolgozó ipari technológiák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyag-előkészítő berendezéseket kezel.
Papírgépi és papír feldolgozógépi folyamatszabályozó számítógépet kezel.
Vágógépi méretbeállítást végez, papírtekercset vág, papírtekercs csomagolást, pántolást végez,
tekercsminőséget ellenőriz.
Ívvágógépi méretbeállítást végez, ívet vág, ívminőséget ellenőriz, azonosító és termelési adatokat
rögzít, íves árut csomagol, pántol, azonosítót elhelyez.
Beállítja a simítógépet, simítást végez, papírtekercseket kezel.
Előkészíti, beállítja, kezeli és felügyeli a hullámlemez gyártó gépsort, és a szükséges papírt és
segédanyagot.
Előkészíti az anyagot és a segédanyagot, valamint a segédeszközöket.
Beállítja és üzemelteti a hullámlemez- és flexonyomó gépet.
Beállítja és üzemelteti a síkkimetsző-gépet, a rotációs kimetsző-gépet valamint a nyomó, a
résvágó, a rotációs kimetsző- és a ragasztógépet.
Beállítja és üzemelteti a zsák-, zacskó-, tasak-, hordtáska gyártó gépet.
Beállítja és üzemelteti az egészségügyi- és kéztörlőpapír-gyártó gépet, papír zsebkendő gyártó
gépet valamint a szalvétagyártó gépet.
Beállítja és üzemelteti a borítékgyártó gépet és a füzetgyártó gépet.
Beállítja és üzemelteti a kreppelő- és a színezőgépet.
Beállítja és üzemelteti a kasírozógépet, a bevonó- és az impregnáló gépeket.
Beállítja és üzemelteti a hengerdoboz-, papírcső-, papírhordó-gyártó gépet.
Rakatoló-csomagoló gépet és hullámtermék-rakatrögzítő gépet kezel.
Fát, szalmát aprít, szecskáz, tisztít.
Feltáróberendezéseket előkészít, ellenőriz és kezel.
Rostos félterméket mos, tisztít, osztályoz, fehérít.
Rostos féltermékgyártó besűrítő, víztelenítő- szárító berendezéseket kezel.
Szennylúg-regeneráló berendezéseket kezel.
Papírhulladékot tisztít, osztályoz, nemesít, báláz.
Papírhulladék anyag-előkészítő berendezéseket kezel.
Rostos féltermékeket felold, tisztít, őröl, osztályoz.
Gondoskodik a papír, hullámpapírlemez félkész és késztermékek továbbításáról.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Egynyári- és fás növények rostjainak jellemzői.
Papírhulladék jellemzői és osztályozása.

Féltermékgyártás termékei, gépei és technológiái, mosási technológiák.
Feltárás és fehérítés vegyi-anyagai tulajdonságai.
Cellulózgyártó berendezések típusai.
Papírhulladék-festéktelenítés technológiája.
Feltáró vegyszeroldatok készítési technológiái.
Szennylúg-regenerálás folyamata, vegyi-anyagai tulajdonságai.
Cellulóz-és papírgyári szennyvizek kezelése.
A papír tulajdonságaira ható segédanyagok tulajdonságai és adagolási módjai.
A gyártási folyamatra ható adalékanyagok tulajdonságai és adagolási módjai.
Rostos féltermék oldás technológiája.
Őrlés technológiája, őrlésfok mérése.
Péptisztítás, osztályozás technológiája.
A papírgép felépítése, szerkezeti egységei.
Lapképzési technológiák, korszerű lapképzési módok.
Présszakasz felépítése, víztelenítés a présszakaszon.
Szárítás technológiája és a szárítószakasz célberendezései.
A papírfeltekercselés technológiája.
A papírgépi vízrendszer tulajdonságai.
Tekercsvágó- és áttekercselő gép, valamint simítógép és működése.
Papírfeldolgozás technológiái és gépei.
Papírmázolás és -nemesítés segédanyagai, fajtái.
Hullámtermékek típusai és alappapírjaik.
Hullámtermékgyártás technológiái és gépei.
Nyomdaipari technológiák.
Papíripari anyagmozgató és szállító berendezések.
Cellulóz- és papírgyártás illetve papírfeldolgozás környezetvédelme.
szakmai készségek:
Számítógép használat.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Papírgyártás és –feldolgozás gépeinek kezelése.
Gépészeti- és karbantartási eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Állóképesség.
Pontosság.
Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség.
Konfliktusmegoldó készség.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Figyelemmegosztás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
208-14 Papíripari vizsgálatok és minőségbiztosítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Féltermékgyártó, papírgyártó és papírfeldolgozó gyártási utasításokat értelmez és végrehajt.
Gyártásközi minőségellenőrzést végez.
Folyamatot felügyel, szükség szerint beavatkozik.
Technológiai utasítás szerint beállítja a féltermékgyártó, papírgyártó és papírfeldolgozó gépeket,
berendezéseket és felügyeli a technológiai folyamatot.
Papírmintát küld a laborba, majd a papírvizsgálati minőségi bizonylat alapján korrekciókat
végez, hibás termék esetén selejtez.
Gyártási azonosító adatokat rögzít és elhelyez az alap-, félkész-, és késztermékeken és
gondoskodik azok megfelelő továbbításáról.
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket.
Betartja a minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer előírásait.
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét és a termékek mennyiségét és minőségét,
dokumentálja a gyártási folyamatot.
Mintavételezést végez az alap-, félkész- és késztermékek minősítéséhez.
Anyagvizsgálati körülményeket meghatároz, dokumentál.
Mintákat előkészít anyag és termékvizsgálatokhoz.
Meghatározza a szükséges vizsgálatok körét.
Laboratóriumi berendezéseket beállít, kezel.
Elvégzi, elvégezteti az alapjellemzők meghatározását, mérését.
Elvégzi és elvégezteti a papírok, kartonok mechanikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a papírok, kartonok fizikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a papírok, kartonok optikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a rostanyagok, féltermékek, papírok és kartonok kémiai vizsgálatait, az
eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a hullámpapírlemezek mechanikai vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Elvégzi és elvégezteti a papírfeldolgozó-ipari termékek vizsgálatait, az eredményeket értékeli.
Mérési eredményeket értékel, egyszerű statisztikai elemzést végez.
Vizsgálati folyamatot és eredményeket dokumentál, mérési jegyzőkönyvet készít.
Papíripari számításokat végez.
Mérési eredmények alapján javaslatot tesz a technológiai folyamatok és anyagok esetleges
korrigálására.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Rostanyagok, féltermékek jellemzői és minősítése.
Papírhulladékok jellemzői és minősítése.
Cellulózgyártás egyéb anyagai tulajdonságai.
Papíripari alap és segédanyagok.
Papíripari anyagjellemzők és meghatározási módjaik, vizsgálati eredmények visszacsatolása.
Papíripari rostanyagok fizikai és kémiai jellemzői.
Papírtípusok, papíripari termékek felosztása és jellemző tulajdonságaik.
Papíripari szabványok.
Papíripari anyagvizsgálati-, online mérő- és szabályzó műszerek jellemzői.

Laboratóriumi mérőeszközök és műszerek.
Papírok, kartonok, papírlemezek alapjellemzői és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek mechanikai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek fizikai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek optikai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírok, kartonok, papírlemezek kémiai tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Hullámtermékek tulajdonságai és meghatározási módszereik.
Papírfeldolgozó-ipari termékek tulajdonságai és vizsgálati módszerei.
Vizsgálatokat befolyásoló tényezők.
Mintavételezés eszközei és módszerei.
Minták tárolása, klimatizálása.
Mérési eredmények statisztikai elemzése.
Papíripari számítások.
Vizsgálati illetve mérési dokumentációk.
A papírgépi számítógépes folyamatirányító rendszer.
A papírfeldolgozó ipar segédanyagai és eszközei.
szakmai készségek:
Számítógép használat.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Mérőműszerek használata.
Laboratóriumi eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Precizitás.
Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség.
Konfliktusmegoldó készség.
Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Ismeretek helyén való alkalmazása.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
209-14 Munkabiztonság és környezetvédelem
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a rostos féltermékgyártás és vegyszer-regenerálás gépeinek, berendezéseinek
karbantartási és a gépápolási műveleteiben.
Használja és használtatja a munkavédelmi eszközöket.
Betartja, betartatja a vegyszerek szakszerű kezelését.
Elkülönítetten gyűjti, gyűjteti a hulladékokat.
Elvégzi, elvégezteti a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtését.

Munka és környezetvédelmi utasítások alapján együttműködik a megelőző és követő
technológiai műveletet végzővel.
Közreműködik a papír- és feldolgozott termékgyártó gép karbantartási és a gépápolási
műveleteiben.
Napi karbantartási feladatokat lát el, elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének
tisztítását.
Betartja, betartatja és felügyeli a foglalkozás-egészségügy előírásokat.
Betartja, betartatja és felügyeli a munkabiztonsági előírásokat.
Betartja, betartatja és felügyeli a biztonságtechnikai, tűzvédelmi előírásokat.
Betartja, betartatja és felügyeli a környezetvédelmi előírásokat.
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában.
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszerek vagy gépek biztonságos
leállításáról.
Közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában.
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését.
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról.
Bejárja a munkaterületet.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Biztonsági, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, eszközök és használatuk.
Papíripari MEBIR rendszerek.
Papíripari KIR rendszer.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai jelek.
Tűzveszélyességi osztályok a papíriparban, tűz- és robbanásveszélyes anyagok és jelöléseik.
Karbantartási tervek és dokumentumok.
Raktározás, tárolás esetei és dokumentációi.
Anyagmozgató gépek típusai és biztonsági előírásai.
Nyomástartó berendezések műszaki-biztonsági előírásai.
Védőruházat, védőfelszerelések.
Hatósági előírások.
Technológiai, gyártási dokumentációk.
Hulladékkezelés, elkülönített hulladékgyűjtés.
Veszélyes hulladékok kezelése.
Elsősegélynyújtás.
szakmai készségek:
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.
Olvasott szakmai szöveg megértése.
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai jelek értelmezése.
Tűzvédelmi eszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:

Határozottság.
Konfliktusmegoldó készség.
Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Rendszerekben való gondolkodás.
A környezet tisztán tartása.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A Papírgyártó és -feldolgozó mestervizsgára jelentkezés
feltételei” című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Technológiai és minőségellenőrzési feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Gyártási utasítás alapján operátori tevékenység ellátása, gépek
beállítása, kezelése, ellenőrzése. Minőségellenőrzés céljából anyagvizsgálatok elvégzése alap-,
félkész- és késztermékeken, az eredmények értékelése és dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Folyamatábra készítése féltermékgyártási, papírgyártási, illetve
papírfeldolgozó-ipari technológiákról. Papíripari technológiai ismeretek ismertetése,
alkalmazása. Technológiai számítások elvégzése. Munkabiztonsági és környezetvédelemi
fogalmak és szabályok ismertetése.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Papíripari technológiák és papíripari anyagismeret
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a
Papírgyártó és –feldolgozó ipari technológiák alkalmazása valamint a Papíripari vizsgálatok és
minőségbiztosítás megnevezésű 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
Segédeszközök
Emelő berendezések
Anyagmozgató berendezések
Anyagkádak
Osztályozó berendezések
Védőeszközök és berendezések
Környezetvédelmi berendezések
Mérőeszközök, laboratóriumi műszerek
Rakodógépek
Gyártósorok
Műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek

B
Papírgyártó és feldolgozó mester
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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