MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

KÉMÉNYSEPRŐ 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:

Kéményseprőmester
Épületgépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a kéményseprő 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.

Megengedett hiányzás mértéke

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

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

Maximális csoportlétszám

25 fő

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 kéményseprőmester legyen képes az égéstermék-elvezetőt és tartozékait ellenőrizni,
tisztítani, vizsgálni, méréseket, számításokat elvégezni, hibákat feltárni, az égéstermék
elvezetővel kapcsolatban tervfelülvizsgálatot végezni, szaktanácsot adni, a tevékenységhez
kapcsolódó dokumentációt elkészíteni, a tüzeléstechnikai és szellőzéstechnikai rendszereken
méréseket végezni, szükség esetén tisztítani. Mélyrehatóan ismerje az égéstermék elvezetés, a
tüzeléstechnikai és szellőztető rendszerek fajtáit, felépítését, működési alapelveit, ismerje és
magabiztosan alkalmazza a kéményseprőipari technológiákat, szerszámokat és műszereket.
Legyen képes ügyfél és hatósági kommunikációra, munkaszervezésre, informatikai
eszközökkel történő feladatvégzésre, tudása megfelelő átadására. Tevékenységét végezze
magas fokú szakmai ismeretekkel és alapossággal, kommunikációjában tükröződjön az
ügyfélcentrikusság, konstruktivitás, azonban felelősségtudatában jelenjen meg, hogy élet- és
vagyonbiztonsági, tűzmegelőzési és levegőtisztaság védelemhez, energiahatékonysághoz
kapcsolódó tevékenységet végez. Az égéstermék elvezetők használatra való alkalmasságát
objektíven és hosszútávra legyen képes megítélni.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Általános szakirányú ismeretek
Kéményseprőipari műszaki
szakmai ismeretek
Tüzeléstechnikai és
szellőzéstechnikai szakmai
ismeretek
Szakmai mérések, számítások
Szakmaspecifikus szervezési,
vezetési, jogi és kommunikációs
ismeretek
Összesen

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
15
15
40
30

Gyakorlati
órák száma
0
10

20

15

5

20
15

10
10

10
5

110

80

30

6. A mesterképzés szerkezete
6.1. Általános szakirányú ismeretek tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Általános szakirányú ismeretek
Kéményseprőipari tevékenységhez kapcsolódó
szabályozási, munkavédelmi, balesetvédelmi,
tűzvédelmi, környezetvédelmi ismeretek és műszaki
alapismeretek elsajátítása.
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Munkája során
képes felmérni a
munka- és
balesetvédelmi
körülményeket.
Gondoskodik a
munka- baleset és
tűzvédelmi
szabályzatok,
intézkedések,
környezetvédelmi
előírások

Tudás
Tisztában van a munkaés balesetvédelmi,
valamint tűzvédelmi és
az alapvető
környezetvédelmi
előírásokkal, elsősegély
nyújtási protokollal.
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Attitűd

Autonómiafelelősség

Higgadtan
intézkedik egy
estleges baleset,
veszélyhelyzet,
illetve káresemény
esetén.
Törekszik a
környezetvédelmi
előírások
betartására.

Átlátja a
munkájával
kapcsolatos
munkavédelmi
szabályok
betartásának
fontosságát.
Önállóan dönt a
megfelelő
munkavédelmi
feltételek
megszervezésében,

megismeréséről,
betartásáról.
Baleset esetén
intézkedik a
veszély
elhárításáról,
szükség esetén
szakszerű
elsősegélyt nyújt.
Építészeti és
épületgépészeti
tervet olvas,
értelmez,
vázlatrajzot,
nyomvonalrajzot és
tetőrajzot készít.
Értelmezi a
kacsolódó műszaki
dokumentációt.

a szükséges
védőeszközök
megválasztásával,
azok
ellenőrzésével.

Ismeri az általános
építőipari gépészeti
alapfogalmakat,
rajzjeleket, megérti az
építészeti- és
épületgépészeti terveket.
Ismeri a nyomvonalrajz,
tetőrajz készítés
szabályait, szükséges
elemeit. A kapcsolódó
hő- és áramlástechnikai
méretezésekben,
teljesítménynyilatkozato
kban szereplő műszaki
paramétereket ismeri,
értelmezi.

Megfelelő műszaki
információk
átadásával,
bemutatásával
segíti a szakszerű
kivitelezést.
Elkötelezett a
biztonságos
munkavégzés,
üzemeltetés
feltételeinek
megteremtése
mellett.

Figyelemmel kíséri
a szakmáját érintő
változásokat, és
beépíti azokat
szakmai
tevékenységébe.
Saját munkáját
önállóan végzi és
ellenőrzi.
Felelősséget vállal
a jogi és műszaki
szabályzók
betartásáért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Jogi és szabályozási
ismeretek

Építészeti és
műszaki ismeretek

A tematikai egység
tartalmi elemei

Jogszabályok
hierarchiája,
szabványok és egyéb
szabályzók
kapcsolódása a
kéményseprőipari
tevékenységhez
Épületfizikai,
hőtechnikai,
tüzeléstechnikai
ismeretek, kapcsolódó
anyagismeret.
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
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0

2

0

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében, házi
feladattal
kiegészítve.
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében egyéni

Épületgépészeti és
építészeti jelölések,
rajztechnikai
sajátosságok

Munka- és
balesetvédelmi
ismeretek
Tűzvédelmi
ismeretek

Környezetvédelmi
ismeretek

Építészeti és
épületgépészeti
tervdokumentáció
alaki, tartalmi
követelményei,
használatos
jelölésrendszerek,
kéményseprőipari
tetőrajz készítésének
szabályai.
Általános és
szakmaspecifikus
munka- és
balesetvédelmi
szabályok.
Általános és
szakmaspecifikus
tűzvédelmi szabályok.

2

0

2

0

2

0

Égéstermék
elvezetéssel,
tüzeléstechnikával és
szellőzéstechnikával
összefüggő
környezetvédelmi
ismeretek.

2

0

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.

feladatokkal,
kiegészítve.
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében egyéni
feladatokkal, házi
feladattal
kiegészítve.
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében

Rövid feladatlap

Felkészítő jegyzet és Kéményseprőipari szakmai
ismeretek tankönyv, jogszabályok
Esettanulmányok bemutatása.

Kéményseprő ipari műszaki szakmai ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Kéményseprőipari műszaki szakmai ismeretek
Az égéstermék elvezető típusok rendszerének,
szerkezeti felépítésének, működési alapelveinek
megismerése, a tervezésből, kivitelezésből és
üzemeltetésből adódó hibák felismerése, kezelése,
műszaki alternatívák felállítása, a jogszabályi alap5

A tananyagegység óraszáma

és specifikus technológiák magabiztos alkalmazása.
A munkavégzés során bekérhető és a kötelezően
kitöltendő műszaki dokumentumok megfelelő
értelmezése, kitöltése.
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Teljeskörűen
elvégzi és
dokumentálja az
égéstermék
elvezetők
vonatkozásában az
ellenőrzéssel,
tisztítással,
tervfelülvizsgálatta
l, vizsgálatokkal és
a
használatbavétellel
összefüggő
műszaki
feladatokat.

Megfelelő módon
tárolja, használja,
és karbantartja a
munkájához
szükséges
szerszámokat,
mérőeszközöket és
műszereket.

Tudás

Attitűd

Ismeri az égéstermék
elvezetők és
tartozékaik típusait,
szerkezeti felépítését,
működési alapelveit, a
jogszabályi alap- és
specifikus
technológiákat.
Mélyrehatóan ismeri
az égéstermék
elvezetők
vonatkozásában a
tervezésből,
kivitelezésből,
üzemeltetésből, vagy
egyéb okokból,
körülményekből
adódó jellemző
hibákat. Ismeri és
értelmezi a
munkavégzés során
bekérhető és a
kötelezően kitöltendő
dokumentumokat.
Ismeri a különböző
technológiákhoz
meghatározott
szerszám,
mérőeszköz,
mérőműszer
kiválasztási
szempontjait.
Mélyrehatóan ismeri
az eszközök és
szerszámok
használatát,
mérőműszerek
működését,
karbantartását.

Munkája során
törekszik a
kéményseprőipari
technológiai
folyamatok,
szabályok
betartására, helyes
ténymegállapítások
megtételére, a teljes
körű feladatellátásra,
valamint a
dokumentumok
alapos, szakszerű
kitöltésére.
Figyelemmel kíséri a
szakmáját érintő
változásokat,
műszaki,
technológiai
újításokat és azokat
önállóan elsajátítja.
Munkavégzés során
magabiztosan
használja a
kéményseprőipari
szerszámokat,
eszközöket,
műszereket.
Nyitott a szakmai
innovációkra,
újdonságokra.
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Autonómiafelelősség
Felelősséget vállal az
elvégzett
munkájáért, a
technológiai
folyamatok
betartásáért,
munkájának
dokumentálásáért,
garantálva ezzel a
lakosság életvagyon- és
tűzbiztonságát az
égéstermék
elvezetők
használatra való
alkalmasságát,
valamint a minőségi
kéményseprő
szolgáltatást.

Tisztában van azzal,
hogy a munkája
során elkövetett
esetleges szakmai
hibák tűz-, balesetés életvédelmi
következményekkel
járhatnak.
Munkáját úgy végzi,
hogy annak
eredménye mind
műszaki, mind tűzés balesetvédelmi
szempontból
megfelelő legyen.

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

Égéstermék elvezető
típusok

Égéstermék elvezetők,
csoportosítása, fajtái,
tartozékai, egyes
típusok sajátosságai.

5

0

Égéstermék
elvezetők
kiválasztása,
osztályba sorolása

A tüzeléstechnikai
paraméterek
figyelembevételével
történő típusválasztás,
szabványok szerinti
osztályba sorolások
rendszere.
Az égéstermék
elvezetők használatra
való alkalmasságának
megítélése során
alkalmazott és
jogszabályban
rögzített eszközök,
műszerek.

4

0

3

3

Alaptechnológiák és
mesterszinthez kötött
technológiák
egymásra épülése,
elméleti és gyakorlati
alkalmazása és
dokumentálása.
A kéményáramkör és
a vonatkozó
szabványok alapján
történő méretezési
eljárások alapjainak
bemutatása és
értelmezése.
Az elméleti és
gyakorlati
tevékenység során

10

4

5

2

3

1

Alkalmazott
szerszámok,
műszerek

Kéményseprőipari
technológiák

Égéstermék
elvezetők hő-és
áramlástechnikai,
légellátási
méretezése
Jellemző tervezési,
kivitelezési és
üzemeltetési hibák
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális
osztálymunka
keretében, egyéni
feladatokkal
kiegészítve.
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás, szemléltetés
frontális
osztálymunka
projektmódszer
szerinti kooperatív
csoportmunka
egyéni feladatokkal
kiegészítve.
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás frontális
osztálymunka
projektmódszer
szerinti kooperatív
csoportmunka
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás frontális
osztálymunka egyéni
feladatokkal
kiegészítve.
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés frontális

jelentkező főbb
hibafaktorok
bemutatása, műszaki
megoldásának
lehetőségei.
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.

osztálymunka
keretében.

Rövid feladatlap

Felkészítő jegyzet és Kéményseprőipari szakmai ismeretek
tankönyv, szabványok, műszaki előírások, jogszabályok
Minta égéstermék-elvezetők, elemek bemutatása.

Tüzeléstechnikai és szellőzéstechnikai szakmai ismeretek
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Tüzeléstechnikai és szellőzéstechnikai szakmai
ismeretek
Tüzelőberendezés
típusok
rendszerszintű
csoportosítása, működési elvek, tüzeléstechnikai
paraméterek szerinti értékelése. Tüzelőberendezések
és szellőzéstechnikai rendszerek karbantartási,
tisztítási technológiai folyamatainak elmélyítése.
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Előkészíti és elvégzi
a tüzelőberendezés
égéstermék oldali
tisztítását.

Ismeri a
tüzelőberendezések
típusait, szerkezeti
felépítését, működési
alapelveit, az
ellenőrzési, tisztítási
technológiákat.
Alapjaiban ismeri a
tüzelőberendezések
tervezési, telepítési,
üzemeltetési, vagy
egyéb okokból,
körülményekből

Ügyfélcentrikus és
konstruktív
hozzáállásával szem
előtt tartja a lakosság
igényeit, amellett,
hogy maximálisan
betartja a
tüzelőberendezés
égéstermék oldali
tisztítására és
vonatkozó
technológiai
szabályokat.
8

Autonómiafelelősség
Kéményseprő
mesterként a
munkavégzés során
felelősséget vállal a
technológiai
folyamatok
betartásáért a
tisztítást követően
a megfelelő,
hatékony és
biztonságos
működésért.

Ellenőrzi és szükség
esetén tisztítja a
szellőzési
rendszereket.

adódó jellemző
hibáit.
Ismeri a szellőztetési
rendszerek típusait,
szerkezeti felépítését,
működési alapelveit,
az ellenőrzési,
tisztítási
technológiákat,
Mélyrehatóan ismeri
a szellőzési
rendszerek
vonatkozásában a
tervezésből,
kivitelezésből,
üzemeltetésből, vagy
egyéb okokból,
körülményekből
adódó jellemző
hibákat.

Munkája során
törekszik a
precizitásra,
komplexitásra.
Elkötelezett a
minőségi
munkavégzés mellett,
figyelembe véve a
környezettudatossági,
gazdaságossági,
energia-takarékossági
szempontokat és a
technológiai
szabályokat.

Kéményseprő
mesterként
felelősséget vállal
az elvégzett
munkájáért,
technológiai
folyamatok
betartásáért.
Garantálja a
rendszer
biztonságos
működését.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Tüzelőberendezés
típusok

Tüzelőanyagok,
égéselmélet,
tüzeléstechnikai
ismeretek

A tematikai egység tartalmi
elemei

Tüzelőberendezések,
csoportosítása, fajtái, tartozékai,
egyes típusok sajátosságai,
gázkészülékek égéstermék
elvezetés módja szerinti
osztályozási rendszere.
Fosszilis tüzelőanyagok típusai,
égési folyamatai, azokat
befolyásoló tényezők, fizikai és
kémiai paraméterek,
tüzeléstechnikai mérés, elemzés.
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

4

0

4
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A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés
frontális
osztálymunka
keretében.
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés
frontális
osztálymunka

Tüzelőberendezések
égéstermék és töltet
oldali tisztításának
technológiája

Hőközlési folyamatokat
befolyásoló tényezők,
eszközhasználat.
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3

Szellőzési
rendszerek
osztályozása,
jellemző műszaki
paraméterei

Szellőzési rendszerek
csoportosítása, fajtái, tartozékai,
egyes típusok sajátosságai. Az
egyes rendszerek égéstermék
elvezetésre gyakorolt hatásai.

2

0

Szellőzési
rendszerek
tisztításának
technológiája

Légellátási, szellőzési
folyamatokat befolyásoló
tényezők, eszközhasználat,
mérések.

2

2

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.

keretében.
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás frontális
osztálymunka
egyéni feladatokkal
kiegészítve;
projektmódszer
szerinti kooperatív
csoportmunka
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés
frontális
osztálymunka
keretében.
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás frontális
osztálymunka
egyéni feladatokkal
kiegészítve;
projektmódszer
szerinti kooperatív
csoportmunka

Rövid feladatlap

Felkészítő jegyzet és Kéményseprőipari szakmai
ismeretek tankönyv, szabványok, jogszabályok,
műszaki előírások
Áramló közeg térfogat-, tömegáramának mérési
lehetősége.

Szakmai mérések, számítások tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja
A tananyagegység óraszáma

Szakmai mérések, számítások
Hő- és áramlástechnikai mérések és számítások, a
mért és számított értékek értelmezése
20

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd
10

Autonómia-

Elvégzi a
kéményseprőipari,
tüzeléstechnikai,
szellőzéstechnikai
méréseket, értékeli
az eredményeket,
valamint elvégzi a
kapcsolódó szakmai
számításokat.

Ismeri a mérési és
értékelési módszereket,
technológiákat,
kapcsolódó szakmai
számításokat. Tisztában
van a rendszerekre
jellemző tulajdonságokkal
és
hatásmechanizmusokkal.
Összefüggéseiben ismeri a
szabványi előírásokat,
műszaki normákat.

Munkája során
törekszik a
méréstechnológiai
folyamatok és
szabályok
betartására, precíz,
a valós állapotot
tükröző mérési
eredményeken
alapuló
számításokra.

felelősség
Felelősséget
vállal az általa
végzett mérések
pontosságáért,
nyomon követi
az általa
alkalmazott
mérőeszközök
hitelességét.
szakmai
számítások
megfelelőségét.

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

Méréstechnikai
ismeretek

Mérési módszerek, mérési hibák
és a mérést befolyásoló egyéb
tényezők.

2

0

Hő-és
tüzeléstechnikai
paraméterek
mérése, számítása,
értékelése

Hőtani mérések, számítások
elvégzése. Jellemző
tüzeléstechnikai paraméterek
mérése, egyes paraméterek
számítással történő
meghatározása. Mért és számított
eredmények alapján történő
következtetések, értékelések.
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5

Áramlástechnikai
paraméterek
mérése, számítása,
értékelése

Égéstermék elvezetők és
szellőzéstechnikai rendszerek
esetében áramlástechnikai
paraméterek mérése, egyes
paraméterek számítással történő
meghatározása. Mért és számított
eredmények alapján történő
következtetések, értékelések.

4

5
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Tanári előadás és
magyarázat,
szemléltetés
frontális
osztálymunka
keretében.
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás frontális
osztálymunka
egyéni feladatokkal
kiegészítve;
projektmódszer
szerinti kooperatív
csoportmunka
Prezentációs
ismeretközlés,
előadás frontális
osztálymunka
egyéni feladatokkal
kiegészítve,
projektmódszer
szerinti kooperatív
csoportmunka

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.

Rövid feladatlap

Felkészítő jegyzet és Kéményseprőipari szakmai
ismeretek tankönyv
Működő tüzelés- és légtechnikai rendszerek, modellek.

Szakmaspecifikus szervezési, vezetési, jogi és kommunikációs
ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szakmaspecifikus szervezési, vezetési, jogi és
kommunikációs ismeretek
Kéményseprőmester feladataival szervesen
összefüggő rendszerszemléletű, tudásalapú jogi,
kommunikációs és vezetési ismeretek elsajátítása.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Szakmai tanácsot ad,
képes a hatóságokkal
és ügyfelekkel való
kapcsolattartásra,
szakmai
kommunikációra, a
szükséges
nyilvántartás
létrehozására,
adatbázis kezelésére.

Szervezi és irányítja a
kéményseprőipari
tevékenységet.

Autonómiafelelősség
Felelősen végzi a
szakmai szabályok
Ismeri a mindenkori
Folyamatosan képzi alkalmazását,
vonatkozó
önmagát a szakmai
önálló műszaki
jogszabályokat,
és jogszabályi
megoldási
szabványokat,
előírások
javaslatokat
közigazgatási
tekintetében
fogalmaz meg,
eljárásokat és azok
Törekszik a precíz
betartja, betartatja
folyamatát.
nyilvántartás
és ellenőrzi a
Rendelkezik
létrehozására.
tevékenység
általános és szakmai
Kommunikációjában ellátására
kommunikációs és
udvarias, betartja az vonatkozó
informatikai
etikai normákat.
határidőket,
alapismeretekkel.
adatkezelési
szabályokat.
Szervezési,
Tevékenységét
Irányítja és szervezi
logisztikai ismeretek lényeglátóan végzi,
a
munkavégzést.
birtokában van.
megfelelően
Szakmai
Mélyrehatóan ismeri priorizálja a
munkafolyamatok
a kéményseprőipari
feladatokat.
megfelelő
feladatok tervezésére Törekszik a
előkészítésével,
és végrehajtására
legkorszerűbb
összehangolásával
Tudás

Attitűd
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vonatkozó
szabályzókat, a
feladatellátásra
vonatkozó
kritériumokat.

technológiák
használatára, a
tevékenység
ellátásához
szükséges
háttérfeltételek
maradéktalan
biztosítására.

és ellenőrzésével
megfelelő
döntéseket hoz.
Folyamatosan
képzi beosztottjait.

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

Szakmai
kommunikáció

Ügyfélkörrel,
munkatársakkal,
hatóságokkal és egyéb
szakmai szereplőkkel történő
személyes és írott formában
történő információcsere
alapvető szabályai.
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3

Adatfeldolgozás,
adatrögzítés
értékelés

Műszaki, jogszabályi
elvárások szerint történő
releváns adatbázis felépítés,
kezelés és karbantartás.
Adatvédelmi előírások.

5

0

Szakmai
munkaszervezés,
irányítás

Feladatok közötti priorizálás,
megfelelő döntési szituációk
kezelése, produktív
munkaszervezés, irányítás.

5

2
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A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Szakmai
tájékoztató
formalevél
elkészítése, tanári
magyarázatot
követően egyéni
munka keretében;
csoportmunkában
végzett szituációs
gyakorlat, a
látottak, hallottak
megfigyelése
megbeszélése;
esettanulmány
tanári
magyarázattal.
Prezentációs
ismeretközlés,
adatkezelési
módszertan
bemutatása
informatikai
eszközökkel
frontális
osztálymunkával.
Prezentációs
ismeretközlés,
frontális
osztálymunkával,
tanári
magyarázattal,
szituációs

gyakorlat,
megfigyelés,
megbeszélés
csoportmunka
keretében.
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

Szóbeli kikérdezés
Rövid feladatlap
Felkészítő jegyzet és Kéményseprő ipari szakmai
ismeretek tankönyv, jogszabályok

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Általános szakirányú ismeretek

Kéményseprőipari műszaki
szakmai ismeretek

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel rendelkező
kéményseprő
Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel rendelkező
kéményseprő

Tüzeléstechnikai és
szellőzéstechnikai szakmai
ismeretek

Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel rendelkező
kéményseprő

Szakmai mérések, számítások

Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel rendelkező
kéményseprő

Szakmaspecifikus szervezési,
vezetési, jogi és kommunikációs
ismeretek

Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel rendelkező
kéményseprő

Gyakorlati oktató
-

Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel
rendelkező
kéményseprőmester
Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel
rendelkező
kéményseprőmester
Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel
rendelkező
kéményseprőmester
Felsőfokú, szakirányú
végzettséggel
rendelkező
kéményseprőmester

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
14

8.1.

8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: elméleti oktatásra szolgáló tanterem, gyakorlati
tevékenységek szemléltetéséhezés és munkavégzéshez alkalmas helyiség
tüzelőberendezésekkel, az égéstermék elvezetésére szolgáló rendszerekkel és
szellőzési berendezésekkel
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a kéményseprő 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 kéményseprő mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
A vizsgára bocsátás feltételei közül kiemelendő a szakmai tevékenységet lefedő és egyben azt
bemutató mesterjelölt által benyújtott portfólió. A portfóliót a mesterjelölt állítja össze a
gyakorlati tevékenységi idejéről, melyben bemutatja szakmai tevékenységét.
A portfólió alaki, formai követelményei: min. 3, maximum 5 oldal A4 formátumú terjedelem,
Times-New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel.
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