MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

GÁZ ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ
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:

Gáz és tüzeléstechnikai
műszerész mester
Épületgépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Gáz és tüzeléstechnikai műszerész
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.
15 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 gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mester szakmájának gyakorlása során önállóan, korszerű
kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, berendezésekkel, anyagokkal és műszerekkel –
megbízásra, ill. megrendelésre – az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi:
 Az alábbi gázüzemű készülékek, berendezések és kiegészítő rendszerek beszerelése,
üzembehelyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása
o háztartási főző-, fűtő- és melegvíz-termelő berendezések
o ipari gáztüzelő berendezések
o gázégők biztonságtechnikai szerelvényei és azok csatlakozási rendszerei
o gáznyomás szabályozók
2

készülékszabályozó és biztonsági armatúrák
A berendezések funkcionális biztonsági és vezérlő elemeinek műszeres vizsgálata.
A berendezések égéstermékoldali emisszió értékeinek műszeres vizsgálata.
A tüzelőberendezések vezérlő berendezéseinek ellenőrzése, azok műszeres vizsgálata
és cseréje.
A gáztüzelő berendezések légellátó és égéstermék elvezető rendszereinek ellenőrzése
Energetikai, hatásfok és veszteségszámításokat elvégzése.
Az előzőekben felsorolt munkák dokumentációinak eredményeinek értelmezése,
kiértékelése.
Vezető munkakörben a munka felelősséggel történő felmérése és megszervezése,
árajánlatok kidolgozása, valamint az egyes munkafolyamatok irányítása.
Az elvégzett munkák magas színvonalon történő ellenőrzése, illetve ellenőriztetése.
A műszerek hitelességének ellenőrzése, kalibrálási feladatokat elvégzése
A megrendelők betanítása a berendezések használatára.
o












5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Műszerész tevékenységgel
kapcsolatos előírások
Gáz és tüzeléstechnikai
berendezések
szereléstechnológiái
Diagnosztikai ismeretek
Összesen

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
30
30

Gyakorlati
órák száma
-

40

-

40

40

-

40

110

30

80

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Műszerész tevékenységgel kapcsolatos előírások tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Műszerész tevékenységgel kapcsolatos előírások
A jogszabályi környezet készségszintű ismeretei és
alkalmazása, tekintettel a korábbi és az aktuális
érvényben lévő jogszabályokra, előírásokra,
rendeletekre.

A tananyagegység óraszáma

30
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Összehasonlítja a korábbi és
az aktuális gáz és
olajtüzelőberendezések
létesítésének feltételeit és
amennyiben szükséges
javítja, korrigálja a
korábban érvényben lévő
előírásokkal.

Átfogóan ismeri a
GOMBSZ-ban
foglaltakat, illetve a
szakmai tapasztalatai
révén a korábban
érvényben lévő
előírásokat a gáz és
olajtüzelő
berendezésekre
vonatkozóan.

Elkötelezett a
munkavégzés során a
szigorú előírások
betartása iránt.

Korrigálja a saját,
illetve mások által
elvégzett hibás
munkákat, s önálló
felelősséget vállal a
munkája maximális
minőségéért.

Összehasonlítja a korábbi és
az aktuális épületfizikai,
épületenergetikai
követelményeket az adott
munkaterületen és
amennyiben szükséges
javítja, korrigálja a
korábban érvényben lévő
előírásokkal.

Komplexitásában és
magas alkalmazói
szinten ismeri az
épületfizikai,
filtrációval és
épületenergetikával
kapcsolatos előírásokat,
követelményeket.

Szem előtt tartja a
környezettudatos
épületüzemeltetési
szempontokat,
elkötelezett az ide
vonatkozó elvárások
iránt a munkája
során.

Önálló felelősséget
vállal az önállóan
megfogalmazott
energiahatékonyságjavítási javaslataiért.

Összehasonlítja és betartja a
korábbi és az aktuális
tűzvédelmi, életvédelmi
követelményeket az adott
munkaterületen és
amennyiben szükséges
javítja, korrigálja a
korábban érvényben lévő
előírásokkal.

Átfogóan ismeri és
felismeri a tűz és
életvédelmi elvárásokat,
jogszabályi előírásokat
beleértve.

Szem előtt tartja a
tűz és életvédelmi
jogszabályi hátteret a
munkavégzés során,
maximálisan
törekszik azok
betartására is a saját
és kollégái
munkavégzése során.

Felelősséget vállal
saját és kollégái
magas minőségi
szinten végzett
munkájáért.

Összehasonlítja és betartja a
korábbi és az aktuális
nemzetközileg
meghatározott
követelményeket az adott
munkaterületen és
amennyiben szükséges
javítja, korrigálja a
korábban érvényben lévő
előírásokkal.

Alkalmazói szinten
ismeri az EU és egyben
Magyarország aktuális
Klímastratégáját.

Elkötelezett a
környezettudatos
munkavégzés iránt,
mind a saját, mind
kollégái
munkavégzése során.

Önálló javaslatokat
fogalmaz meg a
magasabb
energiahatékonyság
elérésének céljából.

Összehasonlítja és betartja a
korábbi és az aktuális
villámvédelmi előírásokat
az adott munkaterületen és
amennyiben szükséges
javítja, korrigálja a
korábban érvényben lévő
előírásokkal.

Behatóan ismeri a
villámvédelemmel
kapcsolatos
iránymutatásokat, tudja
és alkalmazza az
egyenpotenciálra
hozatalt a gáz és
olajtüzelőberendezések
létesítésekor.

Kritikusan szemléli a
saját és mások által
végzett munkát.

Vezeti és ellenőrzi is
a saját és mások által
elvégzett telepítési,
javítási munkákat.
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A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység tematikai
egységei

A tematikai
egység tartalmi
elemei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

GOMBSZ

Gáz és olajtüzelő
berendezések
létesítésének,
üzemeltetésének,
javításának,
felhagyásának,
módosításának
előírásai.

10

-

Épületenergetikai előírások

Épületfizikai és
filtrációval
összefüggő
követelmények,
előírások
megismerése és
helyszíni
adaptációba történő
integrálása.

5

-

OTÉK/OTSZ/Kéményseprőipari Tűzvédelmi,
előírások
életvédelmi és
vagyonvédelmi
előírások adaptációja
adott helyszínre.

5

-

Európai Uniós jogszabályok

Gáz és olajtüzelő
berendezések
forgalomba hozatala
Unión belül.
Klímastratégia

5

-

Villámvédelem

Gáz és olajtüzelő

5

-

5

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Szituációs
gyakorlatokra
alapozott és
esettanulmányokon
keresztül ívelő
előadás. A
képzésben
résztvevők által
felvetett esetek
elemzése,
átbeszélése.
Szituációs
gyakorlatokra
alapozott és
esettanulmányokon
keresztül ívelő
előadás. A
képzésben
résztvevők által
felvetett esetek
elemzése,
átbeszélése.
Szituációs
gyakorlatokra
alapozott és
esettanulmányokon
keresztül ívelő
előadás. A
képzésben
résztvevők által
felvetett esetek
elemzése,
átbeszélése.
Szituációs
gyakorlatokra
alapozott és
esettanulmányokon
keresztül ívelő
előadás. A
képzésben
résztvevők által
felvetett esetek
elemzése,
átbeszélése.
Szituációs

berendezések és
hozzájuk kapcsolt
égéstermékelveztő
rendszerek
villámvédelme.
Egyenpotenciálra
hozás és
védőföldelés

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

gyakorlatokra
alapozott és
esettanulmányokon
keresztül ívelő
előadás. A
képzésben
résztvevők által
felvetett esetek
elemzése,
átbeszélése.

Interaktív, rövid, néhány perces animációs kisfilmekkel kísért
tananyagegységenként 3-4 kérdésből álló tudásteszt.

https://www.gmbsz.hu/
https://epitesijog.hu/2170-modosultak-az-energetikaikvetelmenyek
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600021.bm
http://kemenysepro.hu/muszaki-informaciok/jogszabalyok/
https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gaziparimuszaki-biztonsagi-szabalyzat
http://xn--villmvdelem-n7a0i.com/
https://www.vgfszaklap.hu/hirek/5794-nyilvanos-a-klima-esenergiastrategia

A tananyagegység
megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális
feltételek

6.2.

Gáz és tüzeléstechnikai berendezések szereléstechnológiái
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Gáz és tüzeléstechnikai berendezések
szereléstechnológiái
A rendelkezésre álló összes ismert és engedélyezett
szereléstechnológia mesterszintű használatának
elérése mind gépészeti, mind az elektronikában
alkalmazott technikákra kitérve.

A tananyagegység óraszáma

40

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
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Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Bevizsgálja a gáz és
olajtüzelő
berendezéseket.

Behatóan felismeri és
ismeri a gáz és
olajtüzelő
berendezések egyes
alkotórészeit,
szerelvényeit, azok
funkcióit, javítási
lehetőségeit.

Elkötelezett a
minőségi anyagok,
technikák alkalmazása
iránt mind a saját,
mind a
munkacsoportja
munkavégzése során.

Felelősséget vállal a
saját és
munkacsoportja
minőségi
munkavégzése iránt.

Bevizsgálja a kész
épületgépészeti
hálózatokat mind a
szereléstechnológia és
mind a hidraulika
szempontjából.

Komplexitásában
ismeri a csőhálózatok
kialakításának minden
lehetséges módját és a
hidraulikai
beszabályozási
eljárásokat,
elvárásokat.

Törekszik az
épületgépészeti
hálózatok ideális
működtetésére.

Döntéseket hoz és
önálló javaslatokat
fogalmaz meg az
ideális, a környezet és
energiatudatos
hálózatok
működtetése
érdekében.

Feltárja a felállítási
területre vonatkozó
követelményeket,
előírásokat.

Beazonosítja az
égéstermékelvezető
rendszerek kiépítése
során fellépő fizikai és
fiziológiai hatásokat, s
amennyiben szükséges
betartatja az ezekhez
kapcsolódó élet és
balesetvédelmi
követelményeket.

Kritikusan szemléli a
felállítási helyeken
fellépő kiindulási
feltételeket különös
tekintettel az élet és
balesetvédelmi
követelményekre.

Vezetői irányítással
javaslatokat fogalmaz
meg, vagy döntéseket
hoz a
munkaterületen.

Magabiztos az
üzembehelyezési
feladatok elvégzése
során.

Ismeri és alkalmazza is
a készülékek üzembe
helyezése során
használatos
műszereket,
eszközöket. Teljes
mértékben ismeri a
folyamathoz tartozó
protokollt.

Minőségorientáltan
lefolytatja a
készülékek
üzembehelyezését, s
maximális empátiával
betanítja az
üzemeltetőt a
készülékek ideális
működéséhez
szükséges beállítására,
visszaállítására.

Teljesen önállóan és
maximális
felelősségvállalással
lefolytatja a
munkaterület
átadását.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Gáz és olajtüzelő
berendezések

A tematikai egység
tartalmi elemei

Gáz és tüzeléstechnikai
berendezések főbb

7

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
-

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
10

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Maximum 10 fős
gyakorlat

felépítése

Épületgépészeti
hálózatok

Felállítási hely
követelményei

Üzembehelyezési
ismeretek

alkotóelemei,
részegységei,
biztonságtechnikai
szerelvényei. Háztartási,
ipari és technológiai
berendezések
csoportosítása. Gáz és
olajégők csoportosítása
a működés, felhasználás
és légellátás
szempontjából.
Lángőrzés,
nyomásszabályzás,
biztonsági reteszek,
zárószerelvények,
szűrők repaszálása.
Épületgépészeti
hálózatok és hidraulikai
tulajdonságok,
jellemzők felismerése,
csoportosítása.
Égéstermékelvezető
rendszer, légellátás,
érintésvédelem
biztosítása, s ezekhez
tartozó munkavédelmi
előírások. Áram fizikai
és fiziológiai hatásai.
Nyomáspróbák,
biztonságtechnikai
reteszfeltételek, áramvédőkapcsoló beépítése,
valós üzembe helyezési
protokoll lefolytatása

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.

munkakörnyezetben

-

10

Maximum 10 fős
gyakorlat
munkakörnyezetben

-

10

Maximum 10 fős
gyakorlat
munkakörnyezetben

-

10

Maximum 10 fős
gyakorlat
munkakörnyezetben

Interaktív, rövid, néhány perces animációs kisfilmekkel kísért
tananyagegységenként 3-4 kérdésből álló tudásteszt.

Versits Tamás: Gáz- és tüzeléstechnikai
műszerész mestervizsgára felkészítő jegyzet (2016)

Kézi és gépiszerszámokkal, gáz és olajtüzelő
berendezésekkel és azok modellezett részegységeivel
felszerelt műhely.

Diagnosztikai ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Diagnosztikai ismeretek
A gyártók által előírt parméterek beállítása, s
8

üzemelés közben azok folyamatos fenntartása. A
különböző mérőműszerek készségszintű
alkalmazása, a kapott eredmények értékelése, s a
megfelelő cselekvési terv kidolgozása.
A tananyagegység óraszáma

40

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Elemzi a hidraulikai és
elektrotechnikai
adottságokat az adott
épületgépészeti
hálózatok esetében.

Felismeri a komplex
hidraulikai és
elektrotechnikai
kapcsolásokat,
mérőköröket.

Kritikusan szemléli a
mások és/vagy saját
maga által végzett
munkát, s törekszik
azok ideális beállítására
szem előtt tartva az
energiahatékonyságot
és a
környezettudatosságot.

Döntéseket hoz és
önálló javaslatokat
fogalmaz meg az
ideális, s környezet
és energiatudatos
hálózatok
működtetése
érdekében.

Összetett elemzést
folytat a mérések során
kapott értékek,
eredmények
tekintetében.

Komplexitásában
ismeri a
munkavégzéséhez
szükséges összes
mérőeszközt, azok
működtetését és az
eredmények
kiértékelésének
módszereit.

Értékként tekint a
mérések során
megkapott
eredményekre, s
törekszik azok
maximális jelentését
feltárni.

Önálló javítási,
karbantartási
javaslatokat
fogalmaz meg a
minőség-, energiaoptimalizálásának
tekintetében.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Alkalmazástechnikai
példák
Műszerismeret

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai egység tartalmi
elemei

Hidraulikai és elektromos
kapcsolások felismerése,
alkalmazása. Mérőkörök felismerése,
kialakítása.
Elemzőműszerek, mint multiméter,
füstgázelemző, lakatfogó,
gázkoncentráció mérő, koromvizsgáló
használata, mérési eredmények
kiértékelése. Személyvédelmi
műszerek használata (CO szenzor).
Mérőműszerek kalibrálási-hitelesítési
folyamatai.

9

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

-

20

Maximum 10 fős
gyakorlat
munkakörnyezetben

-

20

Maximum 10 fős
gyakorlat
munkakörnyezetben

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

Mérőműszerek gyakorlati alkalmazásának
bemutatása
TERC Kft: Épülettechnikai rendszerek diagnosztikája és
üzemeltetése (2013)

Kézi és gépiszerszámokkal, modern gáz és
olajtüzelő berendezésekkel és mérőműszerekkel
felszerelt műhely.

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Műszerész tevékenységgel
kapcsolatos előírások
Gáz és tüzeléstechnikai
berendezések szereléstechnológiái

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Igazoltan minimum 5 év
szakirányú mérnöki
tevékenység
-

-

Diagnosztikai ismeretek

Gyakorlati oktató
-

Gáz és olajtüzelő
berendezések területén
aktívan dolgozó legalább
10 év igazolt szakmai
gyakorlattal rendelkező
szakember
Gáz és olajtüzelő
berendezések területén
aktívan dolgozó legalább
10 év igazolt szakmai
gyakorlattal rendelkező
szakember

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.
8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: elméleti oktatóterem, tanműhely, gyakorlóhely
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Gáz és tüzeléstechnikai műszerész mesterképesítés
képzési és kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek: -

9. Mestervizsga követelmények
10

A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Gáz és tüzeléstechnikai műszerész mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény
7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
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