52. A TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI MESTER MESTERVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI
I. A tisztítás-technológiai mester mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A tisztítás-technológiai mester mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A tisztítás-technológiai mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

A
B
A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése
azonosító száma
Takarító szakmunkás
31 7899 03
Takarító szakmunkás
31 814 01 0000 00 00
Tisztítás-technológiai szakmunkás
32 853 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 tisztítás-technológiai mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
A
2.1.
A szakmai gyakorlat
2.2.
szakiránya
2.3. Takarító szakmunkás
2.4. Tisztítás-technológiai szakmunkás

B
időtartama (év)
5
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 tisztítás-technológiai mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó
tevékenységek
1. A tisztítás-technológiai mester munkaterületének leírása
Tisztítás-technológiai szolgáltatási területtel kapcsolatos adatok beszerzése.
Kapcsolódó műszaki állapot felmérése, mindezek értékelése, a szolgáltatások tervezése.
A tisztítás-technológiai szolgáltatás területéről közvetett-közvetlen információk begyűjtése,
rögzítése, helyszíni bejárás végezése.
A tisztítandó, takarítandó munkaterület, illetve szennyeződések felmérése, azonosítása.
A felületek, burkolatok műszaki adatlapjainak és használati, karbantartási, tisztítási utasításainak
gyűjtése, rendszerezése és értelmezése.
Az időszakos eszköz- és gépkarbantartás megtervezése.

A tisztítás-technológiai folyamatok, a szolgáltatási rendszer elemeinek, beleértve a humán
erőforrás, kezelőszer, eszköz, gép és tartozék, logisztika, infrastruktúra vizsgálata.
A munkaterület szabályozásainak betartása, egyeztetés a tervezővel, kivitelezővel üzemeltetővel,
megrendelővel, létesítménygazdával.
Kockázatelemzés végzése és döntés a szolgáltatás megvalósíthatóságának részleteiről.
A tisztítás technológiai feladatok előkészítésére szolgáló rendszer előkészítése, beállítása, illetve
irányítása.
Humán erőforrást biztosító gazdálkodás megszervezése, optimalizálása és irányítása.
Jogszabályoknak és minőségbiztosítási elveknek megfelelő dokumentáció vezetése, a
munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása
mellett.
A munkálatok során a környezetterhelés csökkentése és az eredeti állapot megőrzése vagy
jobbítása, az energiafelhasználás, a szennyvízkezelés és a hulladékgyűjtés előírás szerinti
végrehajtása.
2. A tisztítás-technológiai mester mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

2.1.
2.2.

A
A Tisztítás-technológiai mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
-

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

A
B
A tisztítás-technológiai mester megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
Pedagógiai ismeretek
001-11-1
Vállalkozási ismeretek
002-11-1
Tisztítás-technológiai szolgáltatási területtel kapcsolatos adatok
beszerzése, kapcsolódó műszaki állapot felmérése, értékelése, a
234-15
szolgáltatás tervezése
Tisztítás-technológiai rendszerek működtetési feladatai
235-15
Fenntartható természeti és épített emberi környezet védelme
236-15

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:
234-15 Tisztítás-technológiai szolgáltatási területtel kapcsolatos adatok beszerzése,
kapcsolódó műszaki állapot felmérése, értékelése, a szolgáltatás tervezése
Feladatprofil:
A tisztítás-technológiai szolgáltatás területéről közvetett-közvetlen információkat gyűjt, rögzít.
Helyszíni bejárást végez, felméri a tisztítandó, takarítandó munkaterületet.
Szennyeződéseket azonosítja.
Felületek, burkolatok műszaki adatlapjait, használati és karbantartási, tisztítási utasításait gyűjti,
rendszerezi és értelmezi.
Megtervezi az időszakos eszköz- és gépkarbantartást.
Megtervezi a tisztítás-technológiai folyamatokat, a szolgáltatási rendszer minden egyes elemét.
A munkaterület szabályozásait betartja.
Egyeztet a tervezővel, kivitelezővel, üzemeltetővel, megrendelővel, létesítménygazdával.
Kockázatelemzést végez és dönt a szolgáltatás megvalósíthatóságának részleteiről.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Szakmai számítások.
Rendelési dokumentumok értelmezése, alkalmazása.
Hatósági előírások értelmezése, gyakorlati alkalmazása.
Építészeti, tisztítás- technológiai jelrendszerek értelmezése és alkalmazása.
Műszaki rajz olvasása, értelmezése.
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat.
Tisztítás-technológiai utasítások olvasása, értelmezése.
Eszközök, gépek, minőségmérő eszközök használata.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség.
Szervező készség.
Térbeli tájékozódás.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Közérthetőség.

Kapcsolatteremtő képesség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Rendszerező képesség.
Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
235-15 Tisztítás-technológiai rendszerek működtetési feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a tisztítás-technológiai szolgáltatás megvalósításához szükséges kezelőszereket,
eszközöket, gépeket.
Egyeztet a létesítménygazdával.
Munkautasításokat és munkatervet készít, betanít, végrehajt, végrehajtat.
Tisztítás-technológiai rendszereket üzemeltet és irányít.
Értékeli, minősíti a munkavégzést.
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet.
Hatékonyság- és minőségellenőrzést végez, szükség esetén beavatkozik és javító, helyesbítő
intézkedést tesz.
Felügyeli a keletkezett szennyezett víz és hulladék kezelését, tárolását az adott létesítmény
protokollja és a szabályozások szerint.
Munkakörének megfelelő dokumentációt vezet.
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt és tart meg.
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetvédelmét.
Betartja és betartatja az adott munkaterületre meghatározott munkabiztonsági előírásokat.
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik.
Felügyeli a felhasználói napi eszköz- és gépkarbantartást, megtervezi és felügyeli az időszakos
eszköz- és gépkarbantartást.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munka megkezdésének feltételei.
Munkaterület átadás-átvételének szabályai.
Az elvégzett munka dokumentálása.
Elkülönített és veszélyes hulladék kezelése.
Szakmai idő- és anyagnormák.
Folyamatközi és végellenőrzés.
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások.
Elsősegélynyújtás.
Tűzvédelem.
Veszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése.
Hatósági előírások.
Védőruhák, védőfelszerelések használata.
Környezetvédelem.
szakmai készségek:
Tisztítás-technológia utasítások olvasása, értelmezése.
Eszközök, gépek, minőségmérő eszközök kezelése.

Építészeti, létesítmény működésével kapcsolatos és tisztítás- technológiai jelrendszerek
értelmezése.
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata.
Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás.
Döntésképesség.
Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság.
Határozottság.
Következetesség.
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség.
Helyzetfelismerés.
Gyakorlatias feladat értelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
236-15 Fenntartható természeti és épített emberi környezetvédelme
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tervezés és működtetés során törekszik a környezetterhelés csökkentésére és az eredeti állapot
megőrzésére, visszaállítására.
Az energiafelhasználást gazdaságosan végzi.
A szennyvízkezelést és a hulladékgyűjtést előírás szerint hajtja végre.
Alkalmazza a KT-64. Környezetbarát takarítási szolgáltatás „Környezetbarát Szolgáltatás”
feltételrendszert és egyéb ide vonatkozó szabványokat, szabályozásokat.
Környezetszennyezés esetén saját hatáskörében intézkedik, illetve adott létesítmény belső
szabályozási rendje szerint jár el.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Környezetre és egészségre veszélyes kezelőszerek hatásainak ismerete.
Irányítási szabványok alkalmazása: MIR, KIR, MEBIR, IBIR.
A műemlékvédelem szabályozásainak ismerete.
A KT-64. Környezetbarát takarítási szolgáltatás „Környezetbarát Szolgáltatás” feltételrendszer
ismerete.
szakmai készségek:
Információforrások kezelése.
Minőségmérő és -megfigyelő eszközök, műszerek használata.
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés.
Felelősségtudat.
Elkötelezettség.

Társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség.
Kommunikációs rugalmasság.
Kapcsolatteremtő képesség.
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség.
Ellenőrzőképesség.
A környezet tisztántartása.

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A mestervizsgára bocsátásnak az „I. A tisztítás-technológiai mester mestervizsgára jelentkezés
feltételei” című alcímben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tisztás-technológiai tevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati vizsgatevékenység központilag összeállított feladatai alapján, a Tisztítástechnológiai szolgáltatási területtel kapcsolatos műszaki és egyéb releváns adatok beszerzése,
értékelése.
Tisztítás-technológiai szolgáltatás működtetésének feladatai.
Fenntartható természeti és épített emberi környezet védelme megnevezésű szakmai
követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80 % Nem felelt meg; 81-100 % Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tisztás-technológiai tevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése:
Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított feladatai alapján, a Tisztítás-technológiai
szolgáltatási területtel kapcsolatos adatok beszerzése, értékelése.
Tisztítás-technológiai szolgáltatás működtetésének feladatai.
Fenntartható természeti és épített emberi környezet védelme megnevezésű szakmai
követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80 % Nem felelt meg; 81-100 % Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex tisztítás-technológiai tevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdéssora a „III.
követelmények” fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, amelyből a felkészülési idő 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-80 % Nem felelt meg; 81-100 % Megfelelt

Szakmai

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.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

2.
3.

Vesszőseprű, cirokseprű, műanyag seprű
Partvis, beltéri seprű, kézi kefe, pókhálózó, csőtisztító, sztatikus kézi
seprű
Törlőkendők: színkódolt textíliák, mikroszálas textíliák, pamut,
impregnált
Mopok, talpak és nyelek: professzionális tengerész, száraz lapos,
impregnált lapos, lapos-füles, lapos-zsebes, lapos füles-zsebes, lapos
mikroszálas, kétoldalas lapos
Kiszolgáló kocsik és tartozékaik: egyvödrös, kétvödrös, kádas
rendszerek teljes felszereléssel, impregnáló dobozok
Kézi tisztító és súroló eszközök: kézi és nyeles súrolólap-tartó, súroló

4.
5.
6.
7.

B
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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22.
23.
24.
25.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

lap, fugakefe, gumi lehúzó, mohagumis lehúzó
Hulladékgyűjtő eszközök: hulladékgyűjtő zsákok, szemetes lapát,
nyeles szemetes lapát, manipulátor, szöges végű bot, abszorbens
paplanok, hurkák, granulátumok
Üvegfelületek tisztításnál alkalmazott eszközök: derékra csatolható
eszköztartó kötény vagy öv, ecset, portálkefe, kellősítő eszköz,
ablaktisztító vödrök, porlasztó, habosító fej, szivacs, nedvesítő kendő,
szarvasbőr, szárazoló kendő, nedvesítő henger vizező huzattal,
gumiélű lehúzó, teleszkópos nyél, fordított ozmózis alapján működő
gép és tartozékai vagy ioncserélő berendezés és tartozékai
Létrák: egy- és kétágú
Adagoló eszközök: mérőedény, szóró flakon, habosító tartály, kiöntő
csap, adagolópumpa, adagolókamrás flakon
Professzionális porszívó és tartozékai: szívótömlő, kemény- és
rugalmasburkolat-szívófej, szőnyeg-szívófej, résszívó, kárpitfej,
fűtőtest kefe, ecsetfej, porzsák
Hengerkefés szőnyegporszívó, porzsák
Hengerkefés kárpitporszívó
Por- és vízszívó gép mindkét funkcióhoz alkalmas tartozékokkal:
porzsák, szövet filter, porszívófej, úszóbetét, vízszívó fej
Szóró-szívógép, kárpit- és szőnyegtisztító fejekkel
Háti vagy konténeres hulladékszívó gép
Kisnyomású habosító berendezés
Kisnyomású gőzfejlesztő berendezés tartozékokkal: műanyag szálú
kefe, rézkefe, textíliatartó fej
Nagynyomású mosóberendezés, hideg- vagy meleg vizes, és
tartozékai: legyező, habosító- és szennymaró fej
Egytárcsás súrológép és tartozékai: súrolókefe, samponozó kefe,
szöges kefe, meghajtó tárcsa, különböző durvaságú súroló és csiszoló
felszínű kuszáltszálas műanyagtisztító és hibrid alátétek, textil illetve
acélgyapot alátét
Száraz hengerkefés bedolgozó gép
Nedves hengerkefés súroló gép
Gyalogkíséretű tányér- vagy hengerkefés súrolóautomata és tartozékai:
súrolókefe, meghajtó tárcsa, különböző durvaságú súroló és csiszoló
felszínű kuszáltszálas műanyag tisztító alátétek
Szőnyegtisztító automata
Légkeverő vagy hidrosztatikus szárító
Polírozógép és tartozékai: különböző színű kuszáltszálas műanyag
illetve természetes szőr polírozó alátétek
Mechanikus seprőgép
Vezetőüléses seprő-szívógép, vezetőüléses seprő-súrológép, vagy
vezetőüléses súrológép
Zárt szemcseszórású felülettisztító gép
Szárazjég-szóró berendezés
Ultrahangos tisztító berendezés
Kezelőszerek: tisztítószerek tisztító-ápolószerek, ápolószerek,
felületkezelő szerek, ioncserélt vagy desztillált víz
Burkolatok: minimum 10 m2 kemény, rugalmas és textilburkolatok,
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35.

36.
37.
38.

amelyek szárazon, nyirkosan és nedvesen tisztíthatók, súrolhatók,
impregnálhatók
Burkolatminták:
Kemény: gránit, márvány, mészkőtartalmú, kőporcelán, égetett mázas,
natúr égetett
Rugalmas: PVC, linóleum, gumi, laminált parketta, faparketta,
hajópadló, parafa
Textil: velúr, buklé, mesterséges alapanyagú, természetes alapanyagú
Fém: saválló acél, réz, alumínium
Ellenőrző eszközök: indikátor, tükör, UV lámpa, nedvességmérő,
felület-hőmérő, fényességmérő, pH mérő, mintavevő porszívó,
fehérlap, mintavevő szóró-szívó gép
Felületmérő eszközök: mérőszalag, lézeres távolságmérő
Egyéni védőeszközök: munkavédelmi cipő, védőruha, gumikesztyű,
védőszemüveg, légzésvédő maszk, kármentő tálca
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