MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS
CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ
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:

Gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózatszerelő mester
Épületgépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózatszerelő 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.
30 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 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő mesterképzés célja, hogy a mester magas
szinten tudja és önállóan művelje a komplex gázszerelő szakmát; mind a gázvezeték építés,
mind a készülékszerelés területén, képes legyen motiválni és tudását átadni a fiataloknak,
tevékenységi körét és szakmai tudását folyamatosan bővíteni, munkájáért felelősséget vállalni.
A mestervizsga célja a csatlakozóvezeték- és a felhasználó berendezés létesítési, a biztonsági
előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységre a jogosultság megszerzése,
amelynek meglétét a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy a felhasználónál a
létesítés előtt igazolni kell.
A jogosultság megszerzésével a mester önállóan képes egy gázellátó rendszer kiépítésére, a
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kivitelezési munka megszervezésére, munkája átadására, dokumentálására a mindenkori
jogszabályok, korszerű technológiák figyelembevételével a lakossági, kommunális, és ipari
fogyasztók részére. Magas szinten alkalmazza az energiatakarékos és környezetkímélő
technológiákat és berendezéseket.
A mesterképzés további célja a magasan kvalifikált, nagy tudással, széles látókörrel rendelkező
szakember képzése, aki képes önálló vállalkozás indítására, ügyviteli feladatainak
megszervezésére, vállalkozása működtetésére. Nagy felelősségtudattal, türelemmel és tudással
alkalmassá válik a tanulók foglalkoztatására, szakmai gyakorlati oktatására. Képzési cél a
a korszerű műszerek használata, számítógépes programok, digitális technika alkalmazása a
gázszerelő tevékenység során. Valamint, legyen igényes környezetére, a munkavégzés során
fokozott figyelmet fordítson a baleset-, tűz-, és környezetvédelem betartására.

5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Gázcsatlakozó és a felhasználói
berendezésekre vonatkozó
műszaki-biztonsági előírások,
gáz-és tüzeléstechnikai
jellemzők.
Csatlakozóvezeték, telephelyi
vezeték és felhasználói
berendezés létesítése, felhagyása,
telepítése, üzemeltetése,
rendszeres karbantartása
Gázkészülék elhelyezése, cseréje,
légellátása, helyiségének
szellőzése és az égéstermék
elvezetése
Gázkészülék beszabályozása,
üzem behelyezése, javítása,
karbantartása, szervízelése
Az elkészült csatlakozóvezeték,
felhasználói berendezés és
telephelyi vezeték kivitelezést
követő vizsgálatának
követelményei, a műszaki
biztonsági ellenőrzés eljárása,
dokumentálása
Összesen:

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
4
4

Gyakorlati
órák száma
0

32

8

24

18

6

12

48

8

40

8

4

4

110

30

80
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6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó
műszaki-biztonsági előírások, gáz-és tüzeléstechnikai jellemzők
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

A tananyagegység célja

Gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre
vonatkozó műszaki-biztonsági előírások, gáz-és
tüzeléstechnikai jellemzők
A tananyagegység célja, hogy a résztvevők
megismerjék és alkalmazzák a tevékenységre
vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi és egyéb,
a szakterületet érintő jogszabályokat, szabványokat,
műszaki jellemzőket és azok összefüggéseit.

A tananyagegység óraszáma

4 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
A szakterületre
vonatkozó hatályos
jogszabályok, műszaki
előírások, szabványok,
valamint a gáz-és
tüzeléstechnikai
jellemzők
áttanulmányozásával
felkészül a kivitelezési
feladatra.

Tudás

Attitűd

Összefüggéseiben
ismeri és alkalmazza a
tevékenységre
vonatkozó hatályos és a
korábbi előírásokat,
szabványokat, műszaki
paramétereket,
összefüggéseket.

Elkötelezett a
jogszabályok és
egyéb, a
földgázelosztó és
PB gázszolgáltató
technológiai
utasításainak
betartásáért.

Autonómiafelelősség
Felelősséget vállal
a kivitelezési
tevékenység
végzése során a
jogszabályban és
műszaki
előírásokban
foglaltak
betartásáért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Gázipari jogszabályok
rendszere

A tematikai egység
tartalmi elemei

Földgázellátásról szóló
Tv.,
végrehajtási rendelet,
műszaki-biztonsági
előírások,
technológiai utasítások,
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
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0

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Módszerek:
prezentációval
kísért előadás,
magyarázat,
megbeszélés

szabványok.

Gáz és
tüzeléstechnikai
jellemzők,
összefüggések

Munkaforma:
frontális

Egyesített gáztörvény,
Boyle-Mariotte törvény,
hőtan, áramlástan
összefüggések,
tüzeléstechnikai
jellemzők.

2

0

Módszerek:
előadás,
magyarázat,
Munkaforma:
frontális

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
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.

önálló vagy irányított szóbeli felelet, beszélgetés

www.netjogtar, gázipari jogszabályok rendszere,
gázszolgáltatók technológiai utasításai, szabványok,
műszaki előírások
-

Csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és felhasználói berendezés
létesítése, telepítése, üzemeltetése, rendszeres karbantartása
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Csatlakozóvezeték, telephelyi vezeték és
felhasználói berendezés létesítése, telepítése,
üzemeltetése, rendszeres karbantartása
A tananyagegység célja, hogy a résztvevő kiviteli
dokumentációban előírt szerelvényekkel és
technológiával létesítsen, bővítsen, átalakítson
gázvezeték hálózatot. Ismerje és betartsa a
szakterület munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírásait, valamint a szakterület szerelési-javítási
technológiára vonatkozó egyedi előírásokat.
Képessé váljon a kivitelezési munka
költségtervezésére, ütemezésére, szerevezésére,
irányítására, valamint a biztonságos
munkakörülmények biztosítására.
32 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Jóváhagyott kiviteli

Tudás

Attitűd

Összefüggéseiben

Elfogadja a tervezői
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Autonómiafelelősség
Betartja a tervezői

terv és helyszíni
felmérés alapján,
költségvetés készítő
szoftverrel, árajánlatot
készít. Felkészül a
versenytárgyalásra,
egyeztet, előkészíti a
vállalkozási
szerződést.

A munkaterület
átvételével megtervezi
a munkavégzés
folyamatát, személyi
feltételeit,
ütemtervet készít a
munkafolyamatokról,
megszervezi az
anyagok beszerzését,
szállítását.
Felméri a munka-, és
környezetvédelmi
kockázatot, biztosítja a
munkaterületet,
dokumentálja az
átvételét.
Kiviteli terv alapján
mérő és szintező
eszközök
használatával kijelöli a
nyomvonalat, majd
elhelyezi a
tartószerkezeteket.

ismeri a kiviteli
dokumentáció
tartalmát és a
hatályos jogszabályi
és műszakibiztonsági
előírásokat.
Ismeri az árajánlat
készítés folyamatát,
rezsi óradíj fogalmát,
Alkalmazza a
költségvetés készítő
szoftvereket.
Ismeri és alkalmazza
az asszertív
kommunikáció
eszközeit.
Alkalmazza a Ptk.
vállalkozási
szerződésre
vonatkozó előírásait.
Előkészíti a
vállalkozási
szerződést.
Ismeri az
elektronikus
helymeghatározást.
Tud számítógéppel
ütemtervet készíteni.
Ismeri az e-napló
vezetés szabályait.
Ismeri a munka- és
környezetvédelmi
előírásokat,
amelyeket a
munkahely
kialakításánál
figyelembe kell
venni.

előírásokat,
utasításokat.
Figyelembe veszi az
árazatlan (tételes)
költségvetési
kiírásokat.
Törekszik a
megegyezésre, a
korrekt árajánlatra.
Figyelembe veszi a
megrendelő érdekeit
is, együttműködésre
törekszik.
A vállalkozási
szerződésben
foglaltakat magára
nézve kötelezőnek
tartja.

utasításokat.
A tervezővel és a
megrendelővel
együttműködve
egyeztet a
helyszínen.
Irányítja a helyszíni
felmérést.
Felelősséget vállal
az elkészített
árajánlatért.
Önálló javaslatot
fogalmaz meg
verseny
tárgyalás során.
Felelősséget vállal
a vállalkozási
szerződésben
foglalt
köztelezettségekért.

Törekszik a pontos
felmérésre és a
pontos helyszín
meghatározásra
Figyelembe veszi a
helyszíni
munkavégzésnél a
környezet-, munka-,
és tűzvédelmi
előírásokat,
kötelezőnek tartja
annak betartását.

Felelősséget vállal
a munkaterületen a
hiánytalan anyagok
és eszközök
meglétéért és
pontos
kiszállításért, a
munkahelyi
szabályok
betartásáért, a
munka-, tűz-, és
környezetvédelmi
előírások
betartásáért, a
helyszíni,
biztonságos
munkavégzésért.

Ismeri a terv
helyszíni
alkalmazására, a
szintező, mérő
eszközök
használatára
vonatkozó
előírásokat.
Betartja a

Fontosnak tartja a
tervszerű és pontos
munkavégzést, a
mérő és szintező
eszközök szakszerű
használatát.
Törekszik a
tartószerkezetek
szakszerű,

Irányítja vagy
önállóan végzi a
helyszíni
nyomvonal
kijelölést, a
tartószerkezetek
elhelyezését.

6

A kiviteli
dokumentáció alapján
kiépíti a csatlakozó és
fogyasztói
gázvezetéket a
kiválasztott
anyagokból,
szerelvényekből az
előírt technológiával.
(hegesztési,
forrasztási, préselési,
PE hegesztés, egyéb
technológiák)

tartószerkezetek
elhelyezésének
szabályait.
Figyelembe veszi a
szilárdságtani,
statikai
igénybevételeket.
Széleskörű
gyakorlati ismerettel
rendelkezik a
korszerű csőanyagok
és technológiák
alkalmazásában.
Ismeri és nagy
gyakorlattal, mester
szinten végzi el a
gázvezeték építését
az előírt
technológiákkal.
Rendelkezik a
technológiák
végzéséhez
szükséges
képesítéssel.

biztonságos
elhelyezésére.

Figyelembe veszi a
csatlakozó és
fogyasztói vezeték
anyagaira
vonatkozó
előírásokat.
Törekszik a terv
pontos betartatására.
Igényes az
alkalmazott
technológia
előírásainak pontos
precíz betartására,
vigyáz önmaga és
munkatársai testi
épségére

Irányítja vagy
önállóan végzi a
kivitelezést.
Betartja és
betartatja az
szerelési
technológia
előírásait.
Felelősséget vállal
a szakszerűségért
és a minőségi
csőkötésért.
Betartja és
betartatja a
munkavédelmi
szabályokat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Kiviteli
tervdokumentáció
értelmezése

A tematikai egység
tartalmi elemei

Rajzdokumentációk:
helyszínrajz
alaprajz
függőleges csőterv
részletrajzok
villámvédelmi terv
elektromos reteszelési
terv
légellátási, szellőzési
terv
égéstermék elvezetés
terve
gáznyomásszabályozó
mérőóra telepítési terve
Műszaki leírás
7

A
A
tematikai tematikai
egység
egység
javasolt
javasolt
elméleti gyakorlati
óraszáma óraszáma
2

0

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Módszerek:
előadás,
magyarázat,
megbeszélés
munkaforma:
frontális

Árajánlat készítése,
versenytárgyalás

Tételes és átalánydíjas
költségtervezés
árajánlat tartalma,
tárgyalástechnika,
kommunikáció

Gázvezeték hálózat
(földgáz, PB)
létesítése, telepítése,
felhagyása,
üzemeltetése,
rendszeres
karbantartása

4
Munkaterület átvétele
Feladat,- és ütemterv
készítés
Vezetékhálózat
kiépítése a kiválasztott
anyagokból,
szerelvényekből az
előírt technológiával.
(hegesztési, forrasztási,
préselési, PE hegesztés,
egyéb technológiák)
Gáznyomásszabályozók
elhelyezésének
követelményei
Gázmérőkre vonatkozó
követelmények
Gázhálózat
üzemeltetése,
karbantartása
Gáz alatti hibajavítás
Munka-, tűz-, és
környezetvédelmi
feladatok a
munkaterületem

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

2

0

24

Módszerek:
előadás,
magyarázat,
megbeszélés, házi
feladat
Munkaforma:
csoportos, egyéni
Módszerek:
előadás.
megbeszélés,
szemléltetés,
bemutatás
közbeni
magyarázat,
projektmódszer
Munkaforma:
párban

Szóbeli forma: önálló vagy kérdésekkel irányított
felelet, beszélgetés munkaszituációban,
Gyakorlati forma: tevékenység alapú feladat,
gyakorlati munkavégzés,
Értékelés módszere:
- gyakorlati munkavégzés közbeni
megfigyelés értékelési szempontrendszer
alapján
- önértékelés, gyakorlati munka bemutatása
A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az
olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a
gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági
előírásokról szóló rendelet
-
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6.3.

Gázkészülék elhelyezése, cseréje, légellátása, helyiségének
szellőzése és az égéstermék elvezetése tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Gázkészülék elhelyezése, cseréje, légellátása,
helyiségének szellőzése és az égéstermék
elvezetése
A tananyagegység célja, hogy a résztvevő ismerje a
vonatkozó előírásokat, szabályosan elhelyezze és
cserélje a gázkészüléket, kialakítsa a légellátás és
égéstermékelvezető rendszert, dokumentálja
tevékenységét. Munkáját mindenkor a műszakibiztonsági előírások betartásával végezze
18 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Ismeri a különböző
típusú gázkészülékek
elhelyezésére
vonatkozó
jogszabályokat az
egyetemes és
nem egyetemes
szolgáltatásra
jogosult
fogyasztóknál,
valamint az ipari,
mezőgazdasági és
technológiai célú
gázfelhasználói
technológiák
esetében.
Alkalmazza tudását a
gyakorlatban.
Kiviteli terv vagy
Ismeri az égéstermék
gyártói előírás szerint
elvezetés előírásait,
elkészíti az égéstermék az összetevők
elvezető rendszert,
mérhető
biztosítja azok
paramétereit, azok
megfelelőségének
határértékét.
tanúsítását a tervező
vagy a jogszabály
előírásai szerint.
Kiviteli terv vagy
Ismeri az légellátás
Terv alapján,
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően elhelyezi
a gázkészüléket.
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Fontosnak tartja a
jogszabályok és a
tervezői utasítások
betartásával
elhelyezni a
gázkészüléket.

Autonómiafelelősség
Betartja a tervezői
és jogszabályi
előírásokat
gázkészülékek
elhelyezésénél.

Fontosnak tartja az
égéstermék elvezető
rendszer szabályos
elkészítését.

Betartja az
égéstermék
elvezetésre
vonatkozó
előírásokat.

Szem előtt tartja a

Irányítja a

gyártói előírás szerint
kialakítja a légellátás
rendszert, szükség
szerint azok
megfelelőségének
tanúsítását biztosítja a
tervező vagy a
jogszabály előírásai
szerint.
Tervköteles
gázkészülék cserét
végez jogszabály és
műszaki-biztonsági
előírások szerint.
Nyomáspróbát végez,
Dokumentálja
tevékenységét.
Jogosultság alapján
egyszerűsített
gázkészülék cserét
végez az előírások
szerint.
Nyomáspróbát végez,
bizonylatolja és
bejelenti a
földgázelosztónak az
egyszerűsített
készülékcserét.

jogszabályi
előírásait, a
betartandó műszaki
paramétereket, azok
határértékét.

gázkészülékek
légellátásának
fontosságát.
Elkötelezett annak
beépítésére.

légellátás terv
szerint a
kialakítását.
Felelősséget vállal
a szabályos
beépítésért.

Ismeri és alkalmazza
a gázkészülékek
elhelyezésére
vonatkozó
előírásokat.

Követi a tervezői
utasításokat.
Elkötelezett a
jogszabályok
betartásáért.
Törekszik a pontos
dokumentálásra.

Betartja a tervezői
és jogszabályi
előírásokat
gázkészülék
cseréjénél.

Ismeri és a
gyakorlatban
alkalmazza az
egyszerűsített
gázkészülékek
cseréjére vonatkozó
előírásokat.
El tudja végezni az
előírt nyomáspróbát,
kitölti a
jegyzőkönyvet és
bejelenti a
tevékenységét.

Megbízhatóan
alkalmazza az
egyszerűsített
gázkészülék cserére
vonatkozó
jogszabályokat
előírásokat.
Törekszik a pontos
dokumentálásra.

Betartja a
jogszabályi és
egyéb előírásokat
az
egyszerűsített
gázkészülék
cseréjénél.
Felelősséget vállal
a szakszerű
munkavégzésért és
a bejelentési
kötelezettség
betartásáért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A
A
tematikai tematikai
A
A tematikai egység tartalmi
egység
egység
tananyagegység
elemei
javasolt
javasolt
tematikai
elméleti gyakorlati
egységei
óraszáma óraszáma
Gázfogyasztó
készülékek
elhelyezése

A gázfogyasztó készüléknek
a levegőellátás és az
égéstermék elvezetés módja
szerinti európai osztályba
sorolási rendszere
Az „A”, „B” és „C” típusú
gázfogyasztó készülék
elhelyezésének
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2

4

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Módszerek:
megbeszélés,
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés
Munkaforma:
párban vagy

Gázkészülék
légellátása,
helyiségének
szellőzése, az
égéstermék
elvezetése

Gázkészülék
cseréje

követelményei
A 140 kW-nál nagyobb
együttes hőterhelésű
gázfogyasztó készülékek
elhelyezése
Az „A”, „B” és „C” típusú
gázfogyasztó készülék
légellátásával és égéstermék
elvezetésével kapcsolatos
követelmények
A vészszellőző, valamint az
üzemi szellőztető levegő
be- és kivezetése
Tervköteles gázkészülék
csere
Egyszerűsített
készülékcsere műszaki és
személyi feltétele
Nyomáspróba, jegyzőkönyv
készítés, bizonylat készítés,
bejelentés

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

6.4.

csoportos munka

2

4

2

4

Módszerek:
megbeszélés,
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés
Munkaforma:
párban vagy
csoportos munka
Módszerek:
megbeszélés,
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés
Munkaforma:
párban vagy
csoportos munka

Szóbeli forma: önálló vagy kérdésekkel irányított
felelet, beszélgetés munkaszituációban,
Írásbeli forma: gyakorlati tevékenység
dokumentálásának elemzése, értékelése
- egyszerűsített készülékcsere bizonylatának
helyes kitöltése
Vonatkozó miniszteri rendelet a
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az
olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a
gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági
előírásokról
-

Gázkészülék beszabályozása, üzembehelyezése, javítása,
karbantartása, szervízelése tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Gázkészülék beszabályozása, üzembehelyezése,
javítása, karbantartása, szervízelése
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő
nagy szakértelemmel végezze a különböző típusú és
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működési elvű gázkészülékek beszabályozását,
üzembehelyezését. A gyártói utasítás betartásával
szakszerűen végezze el a készülékek karbantartását,
javítását, szervizelését. Munkáját az előírásnak
megfelelően dokumentálja.
A tananyagegység óraszáma

48 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

A gázkészüléket
beszabályozza, javítja,
karbantartja,
szervízelést végez a
gyártó és a jogszabályi
előírások alapján.
Elektromos műszeres
méréseket végez.
Füstgázelemző
műszerrel méréseket
végez, és a
beszabályozást
ellenőrzi.
Dokumentálja
tevékenységét.
Beüzemeli a
gázkészüléket
a gyártó előírásai
szerint, kiállítja a
jótállási jegyet,
tájékoztatja, oktatja a
fogyasztót a készülék
szabályos működéséről
és a jótállás
feltételeiről.

Ismeri a
gázkészülékek
szerkezetét
felépítését, a gyakran
előforduló hibákat.
Ismeri a műszerek
használatát, a
hibakeresési
módszereket.
Ismeri az égéstermék
elvezetés előírásait,
az összetevők
mérhető
paramétereit, azok
határértékét.
Ismeri és alkalmazza
beüzemelésnek a
szabályait, gyártói
előírásait.
Ismeri a jótállás
feltételeit, a
fogyasztó jogait.

Megbízható és
pontos a
gázkészülékek
hibakeresésében,
javításában,
karbantartásában.
Igényes a műszeres
mérések pontos
elvégzésében, a
mérés
kiértékelésében.

Fogékony az új,
korszerű,
energiatakarékos
gázkészülékek
alkalmazására,
megismerésére,
kötelezően betartja
a gyártó előírásait.
Elkötelezett a
fogyasztó igények
kielégítésére,
tájékoztatására.

Autonómiafelelősség
Önállóan javítást,
karbantartást,
szervizelést végez.
Felelősséget vállal
az elvégzett
munkáért.

Önállóan a
jogszabályi és
gyártói előírások
szerint a
gázkészüléket
beüzemeli.
Felelősséget vállal
készülék
működéséért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A
A
tematikai
A tematikai egység tartalmi
tananyagegység
egység
elemei
tematikai
javasolt
egységei
elméleti
óraszáma
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A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és

Gázkészülék
javítása,
karbantartása,
szervizelése
Olajfogyasztó
technológiai
rendszerek
Gázkészülék
beüzemelése

Gázkészülékek típusai,
6
szerkezete, működése
Gyakran előforduló hibák,
hibakeresés módszerei
Műszeres mérés, mérhető
paraméterek, határértékek
gázkészülékek karbantartása,
karbantartási napló vezetése,
Szervizelés
Beüzemelés feltétele,
2
eljárása,
Jótállás jegy kiállítása,
Felhasználó oktatása
Munka-, tűz-, és
környezetvédelmi feladatok a
munkaterületen

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

6.5.

32

8

munkaformák
Módszerek:
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés,
szimuláció
Munkaforma:
párban vagy
csoportos munka
Módszerek:
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés,
Munkaforma:
párban vagy
kiscsoportos
munka

Szóbeli forma: önálló vagy kérdésekkel irányított
felelet, beszélgetés munkaszituációban,
Írásbeli forma: Munkavégzés dokumentálásának
elemzése, értékelése
- Műszeres mérési eredmények kiértékelése
mérési adatlapon
- karbantartási napló vezetése
- Jótállás jegy kiállítása
Gyakorlati forma: egyéni vagy kiscsoportos
tevékenység alapú feladat, gyakorlati munkavégzés,
Értékelés módszere:
- gyakorlati munkavégzés közbeni megfigyelés
értékelési szempontrendszer alapján
- önértékelés: gyakorlati tevékenység
bemutatása, elemzése, magyarázata
Gázkészülékek gépkönyve, kezelési és karbantartási
utasítása, a gyártó beüzemelésre vonatkozó külön
előírása, szoftvere
-

Az elkészült csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés és telephelyi
vezeték kivitelezést követő vizsgálatának követelményei, a műszaki
biztonsági ellenőrzés eljárása, dokumentálása tananyagegység

A tananyagegység megnevezése

Az elkészült csatlakozóvezeték, felhasználói
berendezés és telephelyi vezeték kivitelezést
követő vizsgálatának követelményei, a műszaki
13

A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

biztonsági ellenőrzés eljárása, dokumentálása
A tananyagegység célja, hogy a résztvevő önállóan
előkészítse és megszervezze a műszaki biztonsági
ellenőrzési (MEO) eljárást. Képes legyen a
megvalósulási dokumentáció összeállítására, a
szükséges vizsgálatok elvégzésére, az engedélyek
beszerzésére, a szilárdsági és tömörségi
nyomáspróba előkészítésére.
8 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Szerelési nyilatkozat
készítésével
kezdeményezi a
műszaki biztonsági
ellenőrzést, összeállítja
a megvalósulási
tervdokumentációt „D
terv).
Elektromos
megfelelőséget,
korrózióvédelem
esetén átütés
vizsgálatot végez,
elkészítteti, beszerzi az
(EPH) és kémény
vizsgálati
jegyzőkönyveket.

Ismeri a műszaki
biztonsági ellenőrzés
(műszaki átadás –
átvételre) vonatkozó
jogszabályi
előírásokat.
Ismeri a „D” terv
tartalmát és azokhoz
szükséges
dokumentumok
beszerzésének
lehetőségeit.

Motivált a sikeres
műszaki biztonsági
ellenőrzési eljárás
végrehajtásában.
Igényes a „D” terv
és egyéb
dokumentáció
hiánytalan
összeállításában.

Felelősséget vállal
munkájáért a
műszaki biztonsági
ellenőrzési eljárás
folyamatában.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Elkészült
csatlakozóvezeték,
felhasználói
berendezés és
telephelyi vezeték
nyomáspróbája

A
A
tematikai tematikai
egység
egység
javasolt
javasolt
elméleti gyakorlati
óraszáma óraszáma

A tematikai egység
tartalmi elemei

Tömörségi és szilárdsági
nyomáspróba határértéke,
időtartama, közege
Nyomáspróba
jegyzőkönyv kiállítása
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1

2

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Módszerek:
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés,
Munkaforma:

Megvalósulási
Rajz dokumentációk
dokumentáció „D” Műszaki leírás
terv összeállítása
Műbizonylatok
EPH jegyzőkönyv
Kéményvizsgálati
jegyzőkönyv beszerzése
Egyéb hatósági
engedélyek, tanúsítások
beszerzése
Műszaki
Szerelési nyilatkozat
biztonsági
Egyeztetés az eljárás
ellenőrzési eljárás résztvevőivel
Nyomáspróba bemutatása
Jegyzőkönyv elkészítése
Gázszolgáltatóval kötött
szerződés alapján
gáznyomásszabályozó,
gázmérő felszerelése,
dokumentálása
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

2

0

1

2

párban vagy
csoportos munka
Módszerek:
előadás,
szemléltetés,
Munkaforma:
frontális

Módszerek:
bemutatás
közbeni
magyarázat,
szemléltetés,
Munkaforma:
párban vagy
csoportos munka

Szóbeli forma: Önálló vagy kérdésekkel irányított
felelet, beszélgetés munkaszituációban,
Írásbeli és gyakorlati forma: gyakorlati
tevékenység közben készített dokumentumok
elemzése, értékelése
- nyomáspróba jegyzőkönyv önálló kitöltése
- szerelési nyilatkozat
A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az
olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a
gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági
előírásokról szóló rendelet, technológiai utasítások
-

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység
megnevezése
Gázcsatlakozó és a
felhasználói berendezésekre
vonatkozó műszakibiztonsági előírások, gáz-és
tüzeléstechnikai jellemzők.
Csatlakozóvezeték,

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Gépész/Épületgépész/Vegyi Gépész/Épületgépész/Vegyip
parigépész/Gázipari mérnök
arigépész/Gázipari mérnök
vagy a fentiekkel
vagy a fentiekkel egyenértékű
egyenértékű felsőfokú
felsőfokú szakképzettség
szakképzettség
vagy
+
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telephelyi vezeték és
felhasználói berendezés
létesítése, felhagyása,
telepítése, üzemeltetése,
rendszeres karbantartása
Gázkészülék elhelyezése,
cseréje, légellátása,
helyiségének szellőzése, az
égéstermék elvezetése
Gázkészülék
beszabályozása,
üzembehelyezése, javítása,
karbantartása, szervízelése
Az elkészült
csatlakozóvezeték,
felhasználói berendezés és
telephelyi vezeték
kivitelezést követő
vizsgálatának
követelményei, a műszaki
biztonsági ellenőrzés
eljárása, dokumentálása

5 év gázipari és oktatói
gyakorlat

Gázszerelő mester/
Épületgépész/Gázipari
technikus
+
5 év gázipari és oktatói
gyakorlat

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

8.3.

A mesterképzés helyszínei: Elméleti oktatóterem, megfelelő felszereltségű
gyakorlati oktatásra alkalmas műhely, tanműhely, képzőhely.
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a Gázfogyasztóberendezés és csőhálózatszerelő
mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak
szerint
Egyéb feltételek:

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

10. Egyéb feltételek, információk -
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