51. TETŐFEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Tetőfedő mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Tetőfedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Tetőfedő mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképzettségek
szakképesítések egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

(szakmák),

A
B
A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése
azonosító száma
Tetőfedő
35 582 07
Tetőfedő
34 582 15
Magasépítő technikus
54 582 03
Mélyépítő technikus
54 582 04
Építészmérnök BSc/MSc
Építőmérnök BSc/MSc

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 Tetőfedő 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.
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2.6.
2.7.
2.8.

B
A szakmai gyakorlat

szakiránya
Tetőfedő
Tetőfedő
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Építészmérnök BSc/MSc
Építőmérnök BSc/MSc

időtartama (év)
5
5
5
5
5
5

Megjegyzés: 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 Tetőfedő mester munkaterülete, a mestercímhez tartozó tevékenységek
1. A Tetőfedő mester munkaterületének leírása
A Tetőfedő szakmai képesítéssel rendelkező mester szakmájának gyakorlása során, önállóan az
alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
Épületek és építmények meredek és kis hajlású tetőinek alátét héjalását, tetőfedési aljzatokat,
valamint ezekkel az anyagokkal történő homlokzat burkolását készíti.

Új tetőfedés építését, meglévő javítását, felújítását, bontását, átépítését az előírt vízzáróság
figyelembevételével végzi nád, fazsindely, természetes pala, agyag és betoncserép, szálerősített
pala, bitumenes zsindely, szálerősített, műanyag, fém, bitumenes hullámlemez és egyéb anyagok
felhasználásával, valamint szakszerű hőszigetelést készít megfelelő fedő- és hőszigetelő anyagok
alkalmazásával.
Héjalást készít sík és íves felületen.
Egyszerű vonalas bádogos szerkezeteket szakszerűen elhelyez.
Csatlakozást készít fedésperemekhez, mint eresz, orom, gerinc, élgerinc, vápa.
Tetőáttöréseket készít a héjaláson átvezetett szerkezetekhez.
Tetőbiztonsági elemeket épít be.
Tetetőkkel összefüggő hőszigetelések kialakítását készíti.
Alátéthéjazat építését, javítását, bontását, továbbá csatlakozó kőműves, ács, bádogos szerkezetek
felmérését, tetőfedéssel kapcsolatos értékelést végzi.
Közreműködik szakértői, tervezői, engedélyezési eljárásban.
Gyakorlati szakképzés oktatásában vesz részt.
2. A Tetőfedő mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

2.1.
2.2.
2.3.

A
A tetőfedő mesterképesítés rokon mesterképesítések
Ács, állványozó mester
Bádogos mester

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
B
A Tetőfedő megnevezésű mesterképesítés szakmai követelmény moduljainak
azonosítója
megnevezése
001-11-1
Pedagógiai ismeretek
002-11-1
Vállalkozási ismeretek
003-09-1
Építőipari közös feladatok
214-14
Tetőfedési aljzatok és alátét héjazatok készítése
Tetőfedési munkák I. - Pikkelyszerű kiselemes és nagyelemes
215-14
fedések készítése
Tetőfedési munkák II. - Fazsindely -, nád-, és természetes
216-14
palafedések készítése

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 a munkavédelmi eszközöket.
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket.
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét, valamint 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.
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.
Köznyelvi beszédkészség.
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése.
Építészeti jelképek értelmezése.
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése.
Személyes kompetenciák:
Pontosság.
Precizitás.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
214-14 Tetőfedési aljzatok és alátét héjazatok készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiszámolja a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét.
Szemrevételezi a tetősík egyenességét, statikai állapotát és ha kell, kiigazíttatja.
Megrajzolja a fedélidomot, a tető metszeteit és meghatározza a tető valós felületét.

Kiszámolja a tető geometriai méreteit.
Felismeri és használja az alátéthéjazatok fajtáit.
Tetőléc távolságot és közepes fedési szélességet számol.
Valós szarufahosszat számít.
Csomóponti rajzokat készít az adott tetőforma és a tető jellemzői alapján.
Biztonsággal használja a mérő eszközöket.
Használja a tetőfedés szerszámait.
Derékszöget szerkeszt, számol.
Tetőfedési aljzatokat készít.
Tetősík ablakot szakszerűen épít be.
A tető hajlásszögének és használatnak megfelelő alátéthéjazatot készít.
Párazáró réteget szakszerűen elhelyez.
Hőszigetelő anyagot a tetőn szakszerűen elhelyez.
Alkalmazza a tetőre vonatkozó hő, és páratechnikai szabályokat.
Építési naplót vezet.
Használja a szakmai nyelvezetet.
Használja a tetőfedéshez szükséges kisgépeket.
Értelmezi és használja a tetőfedő anyagok termékismertetőit.
Számolja az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit.
Az éghajlati, földrajzi viszonyoknak, tető hajlásszögének, szarufa hosszának, épület
használatának megfelelő átszellőztetést készít.
Értelmezi a tető rétegrendjében található anyagokat.
Betartja és betartatja a vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat, gondoskodik
a munkaterület folyamatos tisztántartásáról.
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot.
Tulajdonság profil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Ferde határoló szerkezetek rétegrendjei.
Tetőfedés aljzatának anyagai.
Aljzatokhoz, alátéthéjazatokhoz kapcsolódó munkavédelmi eszközök.
Alátét hájazatok módozatai.
Tetősík ablak beépítése.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Építészeti rajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz jelölésének értelmezése.
Tervdokumentáció olvasása, értelmezése.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata.
Személyes kompetenciák:
Állóképesség.
Erős fizikum.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Kommunikációs rugalmasság.

Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés.
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
215-14 Tetőfedési munkák I. - Pikkelyszerű kiselemes és nagyelemes fedések készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Derékszöget tűz ki.
Zsinórképet szerkeszt.
Mérő- és jelölőeszközöket használ.
Használja a szakma végzéséhez szükséges kézi és kisgépeket.
Használja a tetőfedő anyagot felszállító gépeket.
Használja a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközöket.
Megmunkálja a szálerősített lemez termékeket.
Egyrétegű fedést készít.
Kétrétegű fedést készít.
Emelt sorú fedést készít.
Íves tetőfelépítményt fed.
Ökörszem-, Napoleon-, és Federmaus gaube ablakszerkesztést és fedést készít.
Kúpot fed.
Kifedett vápát készít megfelelő fedőanyagból.
Megmunkálja a fedőanyagot.
Szálerősített lemez, kerámia cserép, beton tetőfedő elem, bitumenes zsindelyfedések esetén a
meglévő tetőhéjazatot bontja és javítja.
Alkalmazza a hófogási rendszereket, átszellőztetést.
Az éghajlati, földrajzi viszonyoknak, tető hajlásszögének, szarufa hosszának, épület
használatának megfelelő átszellőztetést készít.
Egyszerű vonalas bádogos szerkezeteket helyez el.
Szemrevételezéssel és mérőeszközökkel ellenőrzi az elkészült épületbádogos szegélyeket.
Szemrevételezéssel a lejtés szempontjából ellenőrzi az elkészült tető csapadékvíz elvezető
rendszerét.
Tisztán tartja és tartatja a munkaterületet, összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett
hulladékot.
Karbantartja és tisztítja a tető csapadékvíz rendszerét.
Betartja és betartatja a vonatkozó munkavédelmi előírásokat.
Felismeri a tetőn hibásan elkészített munkát.
Tulajdonság profil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szervetlenanyagú tetőfedések.
Cserepes lemezből készült fedések.
Bitumenes elem és lemezfedések.
Más anyagú fedések.
Kiegészítő elemek és anyagok fajtái.

szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése.
Személyes kompetenciák:
Állóképesség.
Erős fizikum.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Kommunikációs rugalmasság.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés.
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
216-14 Tetőfedési munkák II. - Fazsindely -, nád-, és természetes palafedések készítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Derékszöget tűz ki.
Zsinórképet szerkeszt.
Mérő- és jelzőeszközöket használ.
Használja a szakma végzéséhez szükséges kézi és kisgépeket.
Használja a tetőfedő anyagot felszállító gépeket.
Használja a biztonsági munkavégzéshez szükséges eszközöket.
Megmunkálja a nádfedéshez használt termékeket.
Nádfedést készít.
Fazsindelyfedést készít.
Nádfedés esetén a meglévő tetőhéjazatot bontja és javítja.
Fazsindely fedés esetén a meglévő tetőhéjazatot bontja és javítja.
Természetes palafedést készít.
Természetes palafedés esetén a meglévő tetőhéjazatot bontja és javítja.
Szemrevételezéssel és mérőeszközökkel ellenőrzi az elkészült épületbádogos szegélyeket.
Szemrevételezéssel a lejtés szempontjából ellenőrzi az elkészült tető csapadékvíz rendszerét.
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról.
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot.
Karbantartja és tisztítja a tetőtartozékokat.
Betartja és betartatja a vonatkozó munkavédelmi előírásokat.
Felismeri az építési hibákat.
Tulajdonság profil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szerves anyagú tetőfedések.
Fazsindelyből készült fedés.

Nádfedések.
Természetes pala.
Más anyagú fedések.
Kiegészítő elemek és anyagok fajtái.
szakmai készségek:
Szakmai nyelvű beszédkészség.
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése.
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése.
Személyes kompetenciák:
Állóképesség.
Erős fizikum.
Elhivatottság, elkötelezettség.
Társas kompetenciák:
Irányítási készség.
Kommunikációs rugalmasság.
Kompromisszum készség.
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés.
Problémamegoldás, hibaelhárítás.
Gyakorlatias feladatértelmezés.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I A Tetőfedő mestervizsgára jelentkezés feltételei” című
alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Magastető fedése
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy kijelölt felületnagyságú tetőn - ami legalább egy vápát vagy íves felületet és egy áttörést
tartalmaz - megadott technológiájú fedés alá odakészített anyagból a fedés aljzatának és
alátéthéjazatának elkészítése, vagy a fedésnek megfelelő lécezése, az előkészített tetőfelületet
pikkelyszerű kiselemmel vagy nagyelemmel való lefedése.
Műszaki dokumentáció alapján egy komplex fazsindely-, nád- vagy természetes palafedés
elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felel meg; 81-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Anyagmennyiség és munkaerő időszükséglet számítás
A vizsgafeladat ismertetése:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen.

Tetőalaprajz alapján az alátéthéjazat és egy megadott technológiájú fedés aljzat és a fedés anyag
igényének és munkaerő-, időszükségletének kiszámítása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felel meg; 81-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai beszélgetés általában és ritkán alkalmazott
tetőfedésekről
A vizsgafeladat ismertetése:
Fedési részletrajzok készítése szabadkézzel, skiccelés alkalmazásával és szakmai megbeszélés
folytatása a pikkelyszerű kiselemes, nagyelemes, vagy nádfedési megoldásról.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80% Nem felel 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 felel
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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma
Tetőlétra
Állványok
Kosaras emelő
Felvonó
Faipari gépek, szerszámok
Anyagmozgató gépek, eszközök
Elektromos kisgépek
Daraboló szerszámok
Kéziszerszámok
Nádazómacska
Forrasztóeszközök
Jelölő eszközök
Fémipari lemezmegmunkáló eszközök
Lemezhajtó
Szerelő és bontó szerszámok
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
Műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató

B
Tetőfedő mester
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

