MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BURKOLÓ MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Burkoló mester
Építőipar
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Burkoló mesterképesítés képzési és
kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
20 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A burkoló mesterképzés célja, hogy a mesterjelöltet felkészítse az összetett burkoló szakmai
tevékenységek, munkafolyamatokat elvégzésére, irányítására, ezeknek a tevékenységeknek a
magas szintű ellátására. A mesterjelölt elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyek alkalmassá
teszik a szakmája magasabb szintű gyakorlására, bonyolultabb, korszerű kézi szerszámok,
gépek biztonsággal való kezelésére, szakmája legkorszerűbb anyagainak, technológiáinak,
eszközeinek alkalmazására, digitális eszközök, tartalmak, technikák, szoftverek kezelésére.
Fejlessze azokat a kompetenciáit, melyek által alkalmassá válik vállalkozás vezetésére,
mindezen ismereteinek munkatársainak, tanítványainak való átadására a tanulókkal való
szakszerű, differenciált foglalkozásra.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység
megnevezése
1. Hidegburkolás

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
45
10

Gyakorlati órák
száma
35

2. Térburkolás

18

4

14

3. Melegburkolás

18

4

14

4. Digitális alapok

29

15

14

Összesen

110

33

77

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Hidegburkolás tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Hidegburkolás
A mesterjelölt elsajátítsa azokat az ismereteket,
amelyek alkalmassá teszik a hidegburkolás
munkafolyamat magasabb szintű gyakorlására,
bonyolultabb, korszerű kézi szerszámok, gépek
biztonsággal való kezelésére, a hidegburkolás
legkorszerűbb
anyagainak,
technológiáinak,
eszközeinek alkalmazására, naprakész ismereteinek
összegzésére. Korszerű hidegburkolatok készítésére
és az ezekhez kapcsolódó szakmai számítások
elvégzésére, hidegburkolási tervek készítésére,
értelmezésére.
45 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd
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Autonómiafelelősség

Felméri és átnézi a
munkaterületet, majd
feltárja és kijavítja az
esetleges hibákat vagy
javaslatot tesz a
problémák
megszüntetésére.
Elvégzi a munkaterület
pormentesítését és a
szükséges felületalapozási, szigetelési és
tapadás-javítási
munkálatokat.
Kiméri, kitűzi a
burkolatot burkolatterv
vagy burkolatméret
alapján.
Burkolatot ragaszt
vízszintes, függőleges
vagy lejtős felületen,
majd alakítja vagy
lezárja az éleket,
zugokat.
Elvégzi a fugák, negatív
sarkok tömítését merev,
rugalmas fugázókkal.

Jártas az
anyagszükségletszámításhoz tartozó
alapegységekben és
számításokban, illetve
ezek alapján árajánlat
készítésében.
Ismeri az újabb
anyagokat és
technológiákat.
Rendelkezik a precíz
felméréshez és
elszámoláshoz
szükséges
alapismeretekkel.

Törekszik az
udvarias, szakszerű,
köznyelvi
kommunikációra, és a
lehetőségekhez
mérten figyelembe
veszi a megrendelő
igényeit.
Mindig maximális
minőségben,
lelkiismeretesen végzi
a rá bízott feladatokat.

Együttműködik az
előtte dolgozó
szakmákkal.
Felelősséget vállal
munkája minőségéért
és
munkakörnyezetéért.
Előtérbe helyezi a
környezet- és
munkavédelmi
szabályokat.
Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
munkavégzés
menetével, illetve az
anyagok és
technológiák
alkalmazásával
kapcsolatban.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Korszerű
hidegburkolatok

A tematikai egység
tartalmi elemei

Korszerű
hidegburkolási
ismeretek:


anyagok



technológiák

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

2

28

6

4



Szakszámtan

gépek,
eszközök,
hidegburkolat készítése.
Prezentációhoz szakmai
anyagok gyűjtése.
Hidegburkolatok
anyagigényeinek,
munkaidő~, munkadíj
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A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

szükségleteinek
számításai. Digitális
alapok tananyagegység
feladatainak
elkészítése.
Hidegburkolatok
kiosztási terveinek
készítése, rajzolvasási
feladatok.

Szakrajz

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2.

2

3

Órai aktivitás és teljesítmény dokumentálása.

Alapanyag-gyártók és termékfejlesztők által kiadott
tájékoztatók.
Megfelelő eszközök rendelkezésre állása.

Térburkolás tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Térburkolás
A mesterjelölt elsajátítsa azokat az ismereteket,
amelyek alkalmassá teszik a térburkolás
munkafolyamat magasabb szintű gyakorlására,
bonyolultabb, korszerű kézi szerszámok, gépek
biztonsággal való kezelésére, a térburkolás
legkorszerűbb
anyagainak,
technológiáinak,
eszközeinek alkalmazására, naprakész ismereteinek
összegzésére. Korszerű, különböző rétegrendű
térburkolatok készítésére és az ezekhez kapcsolódó
szakmai számítások elvégzésére, térburkolási tervek
készítésére, értelmezésére.
18 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd
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Autonómiafelelősség

Felméri a területet,
meghatározza a
rétegrendet, megállapítja
a terepszint-magasságot.
Kialakítja a teherhordó
réteget, majd kitűzi,
betonba ágyazza és
elhelyezi a szegélyeket.
Lehúzza az
ágyazósódert, elhelyezi a
térköveket, elvégzi a
fugák tömítését és a
térkövek ágyazását
lapvibrátorral.

Jártas az
anyagszükségletszámításhoz tartozó
alapegységekben és
számításokban, illetve
ezek alapján árajánlat
készítésében.
Képes igénybevételhez
mérten meghatározni a
rétegrendet
Alkalmas a
vízelvezetés és
szivárgók optimális
elhelyezésének
meghatározására.

Törekszik az
udvarias, szakszerű,
köznyelvi
kommunikációra, és a
lehetőségekhez
mérten figyelembe
veszi a megrendelő
igényeit.
Mindig maximális
minőségben,
lelkiismeretesen végzi
a rá bízott feladatokat.

Együttműködik az
előtte dolgozó
szakmákkal.
Felelősséget vállal
munkája minőségéért
és
munkakörnyezetéért.
Előtérbe helyezi a
környezet- és
munkavédelmi
szabályokat.
Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
munkavégzés
menetével, illetve az
anyagok és
technológiák
alkalmazásával
kapcsolatban.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Korszerű
térburkolatok

A tematikai egység
tartalmi elemei

Korszerű térburkolási
ismeretek:


anyagok



technológiák

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

1

10

2

2

1

2



Szakszámtan

Szakrajz

gépek,
eszközök,
térburkolat készítése.
Prezentációhoz szakmai
anyagok gyűjtése.
Térburkolatok
anyagigényeinek,
munkaidő~, munkadíj
szükségleteinek
számításai.
Digitális alapok
tananyagegység
feladatainak
elkészítése.
Térburkolatok kiosztási
terveinek készítése,
rajzolvasási feladatok.
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A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.3.

Órai aktivitás és teljesítmény dokumentálása.

Alapanyag-gyártók és termékfejlesztők által kiadott
tájékoztatók.
Megfelelő eszközök rendelkezésre állása.

Melegburkolás tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Melegburkolás
A mesterjelölt elsajátítsa azokat az ismereteket,
amelyek alkalmassá teszik a melegburkolás
munkafolyamat magasabb szintű gyakorlására,
bonyolultabb, korszerű kézi szerszámok, gépek
biztonsággal való kezelésére, a melegburkolás
legkorszerűbb
anyagainak,
technológiáinak,
eszközeinek alkalmazására, naprakész ismereteinek
összegzésére. Korszerű melegburkolatok készítésére
és az ezekhez kapcsolódó szakmai számítások
elvégzésére, melegburkolási tervek készítésére,
értelmezésére.
18 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Felméri és átnézi a
munkaterületet, majd
feltárja és kijavítja az
esetleges hibákat vagy
javaslatot tesz a
problémák
megszüntetésére.
Elvégzi a munkaterület
pormentesítését,
mélyalapozását és a
szükséges felület
kiegyenlítését.
Kiméri, kitűzi a
burkolatot burkolatterv
vagy burkolatméret

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Jártas az
anyagszükségletszámításhoz tartozó
alapegységekben és
számításokban, illetve
ezek alapján árajánlat
készítésében.
Ismeri az újabb
anyagokat és
technológiákat.
Rendelkezik a precíz
felméréshez és
elszámoláshoz
szükséges
alapismeretekkel.

Törekszik az
udvarias, szakszerű,
köznyelvi
kommunikációra, és a
lehetőségekhez
mérten figyelembe
veszi a megrendelő
igényeit.
Mindig maximális
minőségben,
lelkiismeretesen végzi
a rá bízott feladatokat.

Együttműködik az
előtte dolgozó
szakmákkal.
Felelősséget vállal
munkája minőségéért
és
munkakörnyezetéért.
Előtérbe helyezi a
környezet- és
munkavédelmi
szabályokat.
Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
munkavégzés
menetével, illetve az
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alapján.
Burkolatot ragaszt vagy
száraz technológiával
fektet vízszintes vagy
függőleges felületen,
majd alakítja vagy
lezárja az éleket,
zugokat.
Elvégzi a kísérők,
lábazati elemek
elhelyezését.

anyagok és
technológiák
alkalmazásával
kapcsolatban.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Korszerű
melegburkolatok

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai egység
tartalmi elemei

1

Korszerű melegburkolási
ismeretek:


anyagok



technológiák



aljzatok

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
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 gépek, eszközök,
melegburkolat készítése.
Prezentációhoz szakmai
anyagok gyűjtése.
Szakszámtan

Szakrajz

Melegburkolatok
2
anyagigényeinek, munkaidő~,
munkadíj szükségleteinek
számításai.
Digitális alapok
tananyagegység feladatainak
elkészítése.
Melegburkolatok kiosztási
1
terveinek készítése, rajzolvasási
feladatok.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

2

2

Órai aktivitás és teljesítmény dokumentálása.

Alapanyag-gyártók és termékfejlesztők által kiadott
tájékoztatók.
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A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

Megfelelő eszközök rendelkezésre állása.

Informatika tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Informatika
A mesterjelölt elsajátítsa azokat az ismereteket,
amelyek alkalmassá teszik a digitális eszközök,
tartalmak, technikák, szoftverek kezelésére a
szakmai számítások elvégzéséhez, portfóliók
készítéséhez, bemutatásához. A 3D tervezések
megismerése.
29 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Informatikai
szoftvereket
használ,
digitális
tartalmakat,
dokumentumokat
és
alkalmazásokat kezel.

Tudás
Ismeri
az
szoftvereket.
építési
alkalmazást.

Attitűd

Autonómiafelelősség

Fogékony
az
új
irodai
szoftverek
iránt,
az etudatos azok etikus Önállóan kezeli a
napló
digitális tartalmakat,
használatában.
dokumentumokat.

A
burkolatok
elkészítését műszakilag Átfogóan ismeri
dokumentálja,
a szövegszerkesztési
kivitelezés
technikákat.
dokumentumait kezeli.

a

Igényes a megrendelő
felé
készített Önállóan készít word
információk
dokumentumokat.
szakszerű átadásában.

Alapvető igénye a
táblázatkezelő
Anyag és munkadíj Átfogóan ismeri a program alkalmazása
igényeket táblázatkezelő táblázatkezelés program a
munkájához
program
segítségével alkalmazásának
kapcsolódó szakmai
megállapít.
szabályait.
számítások
precíz,
pontos
kiszámításához.
Munkáiról
referencia
anyagot készít, ezeket
digitálisan tárolja és
prezentálja.

Ismeri
a
prezentációkészítés,
Igényes prezentációt,
szóbeli
bemutatás, előadást tart.
előadás lehetőségeit.

Az épületek tervezési és
építési
folyamatainak
átfogó digitális modellek
segítségével
történő
szimulálásához
kapcsolódó korszerű 3D
tervezést megismeri.

Ismeri
a
BIM
technológiával készített
3D
modelleket
és
formátumokat
kezelő szoftvereket.
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Figyelemmel kíséri a
digitális lehetőségek
fejlődését
a
megjelenítés,
az
információkeresés
tekintetében.

Önállóan
készít
táblázatkezelő
program segítségével
anyagkimutatásokat,
munka~
és
anyagigény
számításokat.
Prezentációját,
előadását szakmailag
megalapozott módon,
logikus felépítéssel
állítja össze és tartja
meg.
Munkája során a
kinyert
adatokat
megfelelően
dokumentálja
és
tárolja, illetve
gondoskodik
az
adatok

elérhetőségének
biztosításáról.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai egység
tartalmi elemei

Szövegszerkesztés Szövegbevitel és formázás.
Szövegszerkesztés szabályai,
szöveg
bevitele,
karakterformázás. Beszúrás,
törlés.
A táblázatkezelés alapjai Sor,
Szakmai
oszlop, cella, tartomány.
számítások
Adattípusok, cellaformázás.
végzése
Táblázat
módosítása,
táblázatkezelő
bővítése.
Képletek
program
használata.
Képlet
beírásának
segítségével
formátuma. Táblázatkezelés.
Az
előző
tananyagegységeknél
elvégzett
szakszámtan
feladatok
rögzítése
táblázatkezelő programban.
Fájlés
diaműveletek,
Prezentáció
diatípusok, háttér, adatbevitel
készítés
és
formázás.
Diavetítés
beállításai.
Animáció,
áttünés, effektek.
A burkoló mestervizsga
„Projektfeladat”/ „Portfólió
készítés”
feladatának
elkészítése.
(Prezentációkészítés.)
Az épületek tervezési és
3D tervezés.
építési folyamatainak átfogó
digitális
modellek
segítségével
történő
szimulálásához kapcsolódó
korszerű
3D
tervezés
megismerése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

2

-

10

-

-

14

3

-

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

Egy rövid szöveg szövegszerkesztővel való
megformálása,
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folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához ajánlott
irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

egy megoldott szakmai számítási feladat önálló
leellenőrzése táblázatkezelő program segítségével,
a prezentáció készítés végén próba előadás tartása.
A fenti témaköröket tartalmazó informatikai
szakkönyv, tankönyv, online felület.
Számítógép minden résztvevőnek, internet elérési
lehetőséggel. A prezentáció kivetítéséhez projektor.

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

1. Hidegburkolás
2. Térburkolás
3. Melegburkolás
4. Digitális alapok

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Építész~, építőmérnök
Burkoló mester
Építész~, építőmérnök
Burkoló mester
Építész~, építőmérnök
Burkoló mester
Építész~, építőmérnök
Építész~, építőmérnök
vagy Informatika tanár
vagy Informatika tanár

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.

A mesterképzés helyszínei: Tanterem, számítástechnika terem, gyakorlati
tanműhely.

8.2.

Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Burkoló mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek:

8.3.

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Burkoló mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk

11

