50. SZÁRAZÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Szárazépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Szárazépítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Szárazépítő 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. Szárazépítő

34 582 10

1.4. Magasépítő technikus

54 582 03

1.5. Építészmérnök
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 Szárazépítő 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. Szárazépítő

5

2.4. Magasépítő technikus

3

2.5. Építészmérnök

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 Szárazépítő mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Szárazépítő mester munkaterületének leírása
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti
alapfogalmakat munkája során.
Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat.
Munkát előkészítő és befejező műveleteket végez.
Kapcsolatot tart a megrendelővel és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges más szakmák
képviselőivel.

Kitűzési munkálatokat végez.
Szerelt válaszfalat épít, építtet.
Ívelt szerkezetet készít, készíttet és borít, boríttat.
Hézagerősítést, hézagolást és tömítést végez, végeztet.
Álmennyezetek szerkezetét megépíti, megépítteti.
Elhelyezi, elhelyezteti és rögzíti, rögzítteti az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezeket.
Szárazfeltöltést készít, készíttet.
Szárazpadlót készít, készíttet.
Elhelyezi, elhelyezteti az álpadló elemeit.
Öntött álpadlót készít, készíttet.
Tűzvédelmi borításokat készít, készíttet.
Elkészíti, elkészítteti a tetőtérben a ferde és a függőleges felületek borítását.
Előtéthéjat, előtétfalat és aknafalat készít, készíttet.
Szárazvakolatot ragaszt, ragasztat.
Betartja, betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Szervezi és irányítja a munkatevékenységet.
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók tevékenységét.
Értékeli és minősíti a végzett munkát.
2. A Szárazépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A
2.1.

A Szárazépítő mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése

2.2.

-

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

B

A Szárazépítő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak

2.

azonosítója

3.

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

4.

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

5.

003-09-1

Építőipari közös feladatok

6.

210-14

Belsőépítési szerkezet készítése - Válaszfal és álmennyezet
készítése

7.

211-14

Szárazaljzatok és álpadlók készítése

8.

212-14

Tűzállóságot javító burkolatok készítése

9.

213-14

Tetőtér és előtét borítások készítése

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:
003-09-1 Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez.
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot.
Anyagszükségletet számol.
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről.
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat.
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre.
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a megrendelővel.
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet.
Helyszíni méréseket végez.
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket, a tervek alapján esetenként vázlatot készít.
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi.
Eszközeivel levonul a munkaterületről.
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról.
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot.
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja.
Munkakörének megfelelő naplót vezet.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt.
Ellenőrzi, használja az előírt munkavédelmi eszközöket.
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét.
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat.
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket.

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik.
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások rá
vonatkozó rendelkezéseit.
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban.
Részt vesz a számlák összeállításában.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyagmennyiség-meghatározás.
Rendelési dokumentumok.
Szállítás.
Munka megkezdésének feltételei.
Munkaterület átadás-átvételének szabályai.
Az elvégzett munka dokumentálása.
Hulladékkezelés.
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása.
Építési ütemtervek, mint munkamenet, és létszám ütemtervek.
Építési dokumentáció, mint építési napló és felmérési napló.
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése.
Hatósági előírások.
Védőruhák, védőfelszerelések használata.
Környezetvédelem.
Felmérés szabályai.
Kiviteli tervek.
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat.
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése.
Építészeti jelképek értelmezése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Precizitás.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Rendszerező képesség.
Numerikus gondolkodás, matematikai készség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
210-14 Belsőépítési szerkezet készítése - Válaszfal és álmennyezet készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a műszaki dokumentációt.
Anyagszükségletet számol.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről, építési helyszínre szállításról illetve szállíttatásról.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Kitűzi a fal helyét, és rögzíti az alsó és felső vezetősíneket.
Csúszófödém kapcsolatot alakít ki.
Beállítja a profilokat, tartóvázakat.
Elhelyezi a gépészeti tartóállványokat.
Csatlakozásokat épít ki.
Nyíláshelyet alakít ki, kiváltást készít.
Ívelt szerkezetet készít és borít.
Nedves hajlítással előkészíti az építőlemezeket.
A szükséges szigetelő anyagot a profilok közé helyezi, rögzíti.
Mozgási hézagot alakít ki.
Elhelyezi és rögzíti a falborításként használandó építőlemezeket.
Elektromos dobozhelyeket alakít ki és szerelőajtót épít be.
Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el.
Elvégzi a hézagerősítést, hézagolást, tömítést.
Kitűzi az álmennyezet helyét és kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat és rögzíti a
függesztő elemeket.
Elhelyezi és rögzíti a méretre vágott szegélyt, főtartókat és kereszttartókat.
Ellenőrzi az álmennyezet felett futó szerelvényeket.
Elhelyezi a szigetelőanyagot.
Elhelyezi az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezt és rögzíti azokat.
Tűzvédelmi csatlakozásokat készít.
Betartja, betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai
Anyagmennyiség-meghatározás.
Fémprofilok fajtái és felhasználásuk.
Fa és lécvázak méretei, rögzítése felhasználásuk szerint.
Íves tartóelemek felhasználása.
Építőlemezek méretei, felhasználása, szerelése.
Szigetelőanyagok fajtái, felhasználásuk.
Kapcsolóelemek fajtái és alkalmazásuk.
Mérőszalagos mérések, műszeres mérések.
Ellenőrző mérések.
Tűrési határok.
Épület szerkezettan.
Akusztika alapjai.
Elektromos szakipar alapjai.
Épületgépészet alapjai.
Tervek fajtái, szabványjelölések.

Ábrázolási technikák.
Álmennyezet építésének technológiája.
Válaszfalak szerelési technológiája.
Íves szerkezetek építési technológiája.
Dobozolás készítés technológiája.
Hézagtömítés technológiája.
Nyíláskialakítás technológiája.
Revíziósnyílás elhelyezés technológiája.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tűzvédelmi előírások.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése.
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Térlátás.
Pontosság.
Kézügyesség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Kommunikációs rugalmasság.
Kezdeményezőkészség.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
211-14 Szárazaljzatok és álpadlók készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a fogadófelületet.
Áttekinti a terveket.
Kiszámolja az anyagszükségletet.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Kitűzi a szerelt aljzatot.
Előkészíti a fogadószerkezetet, konzultál a gépész és elektromos szakemberrel.
Szegélyképzést alakít ki.
Lépéshang elleni, valamint szegélyszigeteléseket készít.
Szárazfeltöltést készít.
Szárazpadlót készít.
Kitűzi és elhelyezi az álpadló támaszait, lábait, beállítja magasságát.
Elhelyezi a támaszláb kiegészítőit, beépíti az átmenőprofilt.

Mozgási hézagot alakít ki.
Elhelyezi az álpadló elemeit.
Öntött álpadlót készít.
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységet.
Betartja és betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Átadja a kész munkát.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai.
Anyagmennyiség-meghatározás.
Szigetelőanyagok fajtái, felhasználásuk.
Elválasztó rétegek és szegélyek ismerete, felhasználása.
Ellenőrző mérések, szintbeállítás.
Aljzatkiegyenlítés, szárazfeltöltés anyagai, technológiája.
Szerelt aljzat anyagai és jellemzőik.
Szerelt aljzat technológiája.
Álpadlók anyagai és jellemzőik.
Álpadlók szerkezete és technológiái.
Elektromos eszközök érintésvédelmi előírásai.
Épületgépészet alapjai.
Ellenőrző mérések.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése.
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Kézügyesség.
Szervezőkésség.
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség.
Adekvát metakommunikáció.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
212-14 Tűzállóságot javító burkolatok készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a védendő szerkezetet.
Áttekinti a terveket és a tűzvédelmi előírásokat.
Meghatározza az anyagszükségletet.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Leszabja a tűzvédelmi előírásoknak, tervnek megfelelően előírt anyagot.
Kitűzi a tűzvédelmi borítást vagy szerkezetet.
Elhelyezi a fogadószerkezetet.
Tűzvédelmi borításokat készít.
Tűzvédelmi hézagolást végez.
Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el.
Betartja és betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységet.
Átadja a kész munkát.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai.
Anyagmennyiség-meghatározás.
Épületgépészet és elektromosság alapjai.
Ábrázolástechnika.
Tűzvédelem alapjai.
Tűzvédelmi borítás anyagai, felhasználásuk.
Tűzvédelmi oszlopborítás technológiája fánál, fémnél.
Tűzvédelmi gerendaborítás technológiája fánál, fémnél.
Kábelcsatorna felépítése.
Légcsatorna felépítése.
Tűzvédelmi csatorna borítás technológiája.
Tűzvédelmi áttörések szabálya és technológiája.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
Ellenőrző mérések.
szakmai készségek:
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Mozgáskoordináció.
Szervezőkésség.

Társas kompetenciák:
Konszenzus készség.
Irányítási készség.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
213-14 Tetőtér és előtét borítások készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áttekinti az építészeti terveket.
Anyagszükségletet számít.
Gondoskodik az anyagok beszerzéséről.
Ellenőrzi a szerszámokat, gépeket.
Kitűzi a tetőtéri borítás síkját és kiosztja a rögzítő elemeket.
Elhelyezi a hőszigetelést és a páratechnikai fóliát.
Kiosztja a vázszerkezet elemeit.
Elkészíti a vázszerkezetet.
Elhelyezi a hőszigetelést, párazáró fóliát.
Ellenőrzi a fólia fektetését, a hőszigetelés helyzetét.
Elkészíti a ferde és a függőleges felületek borítását.
Csatlakozást épít ki oldalfalhoz.
Elvégzi a hézagerősítést, tömítést.
Élvédőket és szegélyprofilokat helyez el.
Kitűzi a szárazvakolat síkját.
Előkészíti a fogadó szerkezetet, alapoz.
Szárazvakolatot ragaszt.
Kitűzi az előtétfal, aknafal síkját.
Kiosztja a vázszerkezet elemeit.
Elkészíti a vázszerkezetet.
A gépészeti vezetékek elhelyezése és ellenőrzése után elhelyezi a szigetelőanyagokat.
Borítást készít.
Betartja és betartatja a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
Irányítja és ellenőrzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységet.
Átadja a kész munkát.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kitűzés alapjai.
Anyagmennyiség-meghatározás.
Elektromos eszközök érintésvédelmi előírásai.
Előtéthéj, előtétfal, aknafal felépítése, fajtái.
Előtéthéj, előtétfal, aknafal építésének technológiája.
Szárazvakolat felépítése, alkalmazási területe.
Szárazvakolat építésének technológiája, csatlakozások.
Tetőtér-beépítés, hőtechnikai és páravédelmi réteg felépítése, szerkezeti elve.

Tetőtér-beépítés szerelési technológiája.
Hézagolás technológiája.
Munkavédelmi és balesetvédelmi előírások.
Tervek fajtái, szabványjelölések.
Ellenőrző mérések.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése.
Épületszerkezeti, épületgépész és elektromos rajz olvasása, értelmezése.
Szárazépítési anyagok minőségét, tulajdonságát mutató jelképek értelmezése.
Elektromos kisgépek és kézi szerszámok használata.
Mérőeszközök használata.
Személyes kompetenciák:
Térlátás.
Pontosság.
Szervezőkésség.
Társas kompetenciák:
Konszenzus készség.
Adekvát metakommunikáció.
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Áttekintő képesség.
Gyakorlatias feladatértelmezés.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak a „I A Szárazépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című
fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szárazépítési gyakorlati feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott terv alapján L-alakban CW75 vázszerkezeten 2x2 réteg gipszkartonnal borított válaszfal
készítése legfeljebb 1,50 m falhosszakkal; legfeljebb 2,50 m magassággal, az egyik
falszakaszban mozgási hézaggal, a másik falszakaszban egy legfeljebb 90/150 ajtónyílással. Az
egyik falszakasz egyik oldala Q2, a másik oldala Q3 minőségben hézagolt, a falvégek élei
élvédővel védetten készítendők. A szerkezet vázszerkezete hőszigeteléssel kitöltött. A
falszakaszok között terv alapján álmennyezet készítése legfeljebb 1,50x1,80 m-es alapterületi
méretben. Az álmennyezetben legalább egy legfeljebb 20 cm-es síkváltás és egy spot lámpa
helyének kivágása legyen. Az álmennyezet függesztett vagy függesztés nélküli, a vizsgahely
adottságtól függően. Az álmennyezet hézagolása nem feladat.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt

Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott alaprajz és metszet alapján a válaszfalak és álmennyezet
anyagszükségletének számítása. A megjelölt csomópontokról léptékhelyes részletrajz készítése.
Szárazépítő mester szakmai ismereteinek alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama:180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felelt meg; 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szárazépítési feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a III.
Szakmai követelmények fejezetben szereplő 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 feladata.
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.

A

B

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Szárazépítő
mester

2.

Kitűzés eszközei

X

3.

Anyagok méretre vágásának eszközei

X

4.

A szerelés eszközei

X

5.

A hézagolás, felületsimítás eszközei

X

6.

Gipszkarton szállító fogantyú

X

7.

Csavartáska

X

8.

Egyéni munkavédelmi eszközök, berendezések

X

