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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2013. (III. 6.) KIM rendelete

a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket

rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezet 20. címébe sorolt

fejezeti kezelésû elõirányzatokra,

b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének (a továbbiakban:

miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak

eredeti elõirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésû

elõirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: elõirányzatok] terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. kötelezettségvállaló: a miniszter által az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban az elõirányzatok terhére

fizetési kötelezettség vállalására jogosultként meghatározott személy,

2. teljesítésigazoló: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban a teljesítés igazolására kijelölt személy,

3. kezelõ szerv: a 15. és a 17. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXVC. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 18. § (4) bekezdése alapján e rendeletben kijelölt szerv,

4. lebonyolító szerv: a 27. és a 33. alcím tekintetében az Áht. 49. §-a alapján megbízott és a minisztérium részére

a kincstárnál – a lebonyolítási céllal rendelkezésre bocsátott fejezeti kezelésû elõirányzathoz kapcsolódóan –

vezetett lebonyolítási számla felett rendelkezõ szerv.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. Közös szabályok

3. § (1) Az elõirányzatok szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért a kötelezettségvállaló felel.

(2) Az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott körben kötelezettségvállaló a nemzetpolitikáért

felelõs miniszter és a kabinetfõnöki feladatok, valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program koordinációjával

kapcsolatos teendõk ellátásáért felelõs miniszteri biztos.
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(3) A kötelezettségvállaló és a kezelõ szerv – az éves beszámoló elkészítése és a zárszámadás keretében – szöveges

értékelést készít az általa kezelt elõirányzatok felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról, a nevesített feladatok

végrehajtásáról és a költségvetési maradványról.

(4) A lebonyolító szerv a rendelkezésére bocsátott elõirányzat tekintetében jogosult az annak terhére történõ

kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, – jogszabályban meghatározott esetben – utalványozásra és

a költségvetési támogatás kifizetésére, valamint ellátja a rendelkezésére bocsátott elõirányzat felhasználásával

összefüggõ, a miniszterrel kötött megállapodásban meghatározott további feladatokat.

4. § Az elõirányzatok tartalmazzák a felhasználásukkal kapcsolatosan felmerülõ költségek, így különösen a kincstár által

a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértõi költség

fedezetét is. Ha valamely elõirányzat az ilyen költségre nem nyújt fedezetet, azt a 22. § szerinti elõirányzat terhére kell

elszámolni.

5. § Az Ávr. 7. melléklet 17. pontjában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése és határidõk betartása

érdekében az elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállalás dokumentumát

a kötelezettségvállaló – a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott eljárási szabályok

alapján, az ott megjelölt szervezeti egységhez – a kézhezvételtõl számított 3 napon belül továbbítja.

6. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kötött vállalkozási szerzõdéshez kapcsolódó, havi

nettó 200 ezer forintot meghaladó kifizetés akkor teljesíthetõ, ha a kifizetés idõpontjában rendelkezésre áll

a vállalkozás 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minõsülõ együttes adóigazolása vagy a vállalkozás szerepel

a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(2) Az együttes adóigazolás beszerzésérõl vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ellenõrzésérõl

a teljesítésigazoló gondoskodik.

7. § Az idegen nyelven kiállított nyilatkozathoz, dokumentumhoz magyar nyelvû fordítást is csatolni kell.

4. A támogatási kérelem

8. § (1) Ha a költségvetési támogatás nyújtására egyedi döntés alapján kerül sor, a kérelmezõ a támogatási kérelemmel

egyidejûleg

a) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban:

Közpénztv.) és a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak teljesítése érdekében az 1. melléklet, valamint

b) a 3. melléklet, a határon túli költségvetési támogatás esetén a 4. melléklet

szerinti, hiánytalanul kitöltött nyilatkozatokat a kötelezettségvállaló rendelkezésére bocsátja.

(2) Ha a kérelmezõ úgy nyilatkozik, hogy a Közpénztv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények fennállnak,

a kérelemhez mellékeli a 2. melléklet szerinti közzétételi kérelmet is. Ha az érintettséget magalapozó körülmény

a kérelem benyújtása után, de a támogatási döntés elõtt következik be, a kérelmezõ a tudomásszerzéstõl számított

10 napon belül kezdeményezi e körülmény közzétételét. Ha a kérelmezõ a közzétételt határidõben nem

kezdeményezi, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

(3) A támogatási kérelem akkor minõsül befogadottnak, ha a támogatási kérelem mellett az (1) bekezdés – és érintettség

esetén a (2) bekezdés – szerinti, hiánytalanul kitöltött iratok a kötelezettségvállaló rendelkezésére állnak.

9. § (1) Ha a benyújtott és befogadott támogatási kérelem nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, valamint

a kötelezettségvállaló által meghatározott formai követelményeknek, a támogatási kérelem benyújtójának

körülményeit (így különösen annak székhelye, telephelye földrajzi távolságát és a kérelem benyújtásához

rendelkezésére álló feltételeket) figyelembe vevõ határidõ kitûzésével – a hibák, hiányosságok egyidejû megjelölése

mellett – fel kell hívni a támogatási kérelem benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására.

(2) Ha a támogatási kérelem benyújtója a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem

pótolja a megadott határidõn belül, a támogatási kérelem további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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5. A támogatási döntés

10. § Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy

ez esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelõ költségvetési tervet kell benyújtania.

11. § (1) A kötelezettségvállaló a támogatási döntésrõl szóló értesítésben a szerzõdés megkötéséhez szükséges – az Ávr.-ben

meghatározott nyilatkozatok és dokumentumok megjelölésén túl – következõ nyilatkozatok, dokumentumok

benyújtására hívja fel a kedvezményezettet:

a) a kedvezményezett 5. melléklet szerinti nyilatkozata az igénybe vett de minimis támogatásokról,

b) – a határon túli költségvetési támogatás kivételével – a kedvezményezett 6. melléklet szerinti nyilatkozata

az adott tárgyban benyújtott támogatási kérelmekrõl,

c) gazdálkodó szervezet esetén a létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló, 30 napnál nem régebbi,

hiteles okirat, különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételrõl szóló igazolás hiteles másolata,

d) közjegyzõ vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány, vagy eredeti, vagy a pénzügyi intézmény által

hitelesített aláírás-bejelentõ karton,

e) a Kbt. hatálya alá tartozó beruházások esetén a közbeszerzési dokumentáció másolata,

f) a támogatandó program, feladat teljes költségvetése, költségterve, amely tartalmazza az általános forgalmi adót,

a megvalósításhoz igényelt költségvetési támogatás, a saját forrás, az egyéb forrásból származó bevétel összegét,

a várható kifizetések ütemezését,

g) elõleg, elõfinanszírozás esetében a kedvezményezett 7. melléklet szerinti nyilatkozata a bankszámláiról,

h) – ha e rendelet vagy a támogatási szerzõdés költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása céljából eltérõ

biztosíték kikötésérõl nem rendelkezik – támogatási elõleg nyújtása, elõfinanszírozás, valamint több részletben

történõ utófinanszírozás esetén a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag

a támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozata,

i) határon túli magyar kedvezményezett esetén a magyarországi bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó

nyilatkozata, ha azzal rendelkezik,

j) felhalmozási célú költségvetési támogatás esetében a nem állami vagy egyházi tulajdonú ingatlanra vonatkozó

elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap másolata,

k) ha azt jogszabály elõírja, a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedély másolata.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy

a) a szerzõdéskötés várható határideje a támogatási döntés közlésétõl számított harmincadik nap,

b) ha a költségvetési támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikkének hatálya alá tartozik,

a támogatási szerzõdés megkötéséhez a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter állásfoglalása szükséges, amelyre

tekintettel az a) pontban meghatározott határidõ további 30 nappal meghosszabbodik.

(3) Ha a kötelezettségvállaló a támogatási szerzõdésben az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott biztosítéktól eltérõ

biztosítékot köt ki, e tényrõl az (1) bekezdés szerinti értesítésben kell a kedvezményezettet tájékoztatni.

12. § (1) Ha a kedvezményezett egyház, belsõ egyházi jogi személy a nyilvántartásba való bejegyzésének tényét

a kötelezettségvállaló ellenõrzi.

(2) Ha a kedvezményezett olyan belsõ egyházi jogi személy, amelynek nyilvántartásba vételét jogszabály nem teszi

kötelezõvé, a kedvezményezett az egyház egészének, legfõbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes

egyházi szervének képviselõje által kiadott igazolást nyújt be létezésének igazolására. Ha a határon túli egyháznak,

belsõ egyházi jogi személynek minõsülõ jogalany létezésével kapcsolatban kétség merül fel, a kötelezettségvállaló

elõírhatja a kedvezményezett részére a létezését igazoló, nyilvántartásba vételérõl szóló igazolás hiteles másolatának

benyújtását.

(3) Ha a kedvezményezett törzskönyvi jogi személy, a kedvezményezett törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésének

tényét a kötelezettségvállaló a törzskönyvi nyilvántartásban ellenõrzi.

(4) Egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatás esetén

a) a kedvezményezett eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített vállalkozói igazolványáról vagy mûködési

engedélyérõl az ügyirat szakmai elõadója is készíthet hiteles másolatot, amelyre – dátummal és aláírásával –

rávezeti „Az eredetivel mindenben megegyezõ másolat” szöveget,

b) aláírási címpéldányként az eredeti okiratról az ügyirat szakmai elõadója által készített másolat is csatolható,

amelyre a szakmai elõadó – dátummal és aláírásával – rávezeti „Az eredetivel mindenben megegyezõ másolat”

szöveget,
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c) a kedvezményezett képviselõjének személyes megjelenésével és a támogatási szerzõdés – a javaslattevõ

jelenlétében, a képviselõ aláírását tartalmazó személyazonosításra alkalmas okiratának bemutatását követõen –

személyesen történõ aláírásával, valamint e ténynek az ügyiraton a pro-domoban történõ feltüntetése esetén

a képviselõ aláírási címpéldányát nem kell a szakmai ügyirathoz csatolni,

d) ha a kedvezményezett képviseletére jogosult személy – közjegyzõ által hitelesített, vagy az elõzõ bekezdésben

meghatározott eljárás szerint záradékolt eredeti, vagy az e bekezdés alapján záradékolt másolat – aláírási

címpéldánya korábbi költségvetési támogatás nyújtásából eredõen rendelkezésre áll, és a képviselõ személye

nem változott, aláírási címpéldányként csatolható az ügyirat szakmai elõadója által e korábban benyújtott

címpéldányról készített másolat is, amelyre az elõadó – dátummal és aláírásával – rávezeti „Az eredetivel

mindenben megegyezõ másolat” szöveget.

6. A támogatási szerzõdés

13. § (1) A támogatási szerzõdés a költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó feltételek mellett tartalmazza

a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (címét), adószámát, számlavezetõ bankjának nevét,

számlaszámát és képviselõjének nevét,

b) a szakmai, mûszaki teljesítés mennyiségi és minõségi jellemzõinek meghatározását, határidejét, amelyet

a tárgyévi elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalás esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi

teljesítés határideje – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – ne haladja meg a tárgyévet

követõ év június 30-át,

c) a támogatott cél (projekt) elfogadott költségvetését, költségtervét,

d) az összeg kifizetésének határidejét, a következõ évek elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében

évenkénti ütemezésben,

e) a jogi és pénzügyi ellenjegyzést, és

f) a kötelezettségvállaló és a kedvezményezett képviseletében eljáró személy nevét és aláírását, valamint az aláírás

helyét és idõpontját.

(2) A jogi ellenjegyzés típusszerzõdés mintapéldányának ellenjegyzésével is teljesíthetõ.

(3) A 27. §-ban, a 38. §-ban és a 47. §-ban meghatározott költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás

felhasználásának és elszámolásának szabályait tartalmazó pénzügyi elszámolási szabályzat a támogatási szerzõdés

mellékletét képezi.

14. § A támogatási szerzõdés módosítására a támogatási szerzõdés megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. A költségvetési támogatás folyósítása

15. § (1) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik a költségvetési támogatás folyósítására a kedvezményezett kötelezettségvállaló

által elfogadott idõszakos vagy záró beszámolója alapján utófinanszírozás formájában kerülhet sor.

(2) Támogatási elõleg folyósítására vonatkozó – az Ávr. 78. § (9) bekezdése szerinti – indokolt esetnek azt kell tekinteni, ha

a költségvetési támogatás teljesítésarányos finanszírozása a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetõvé.

8. Beszámolás, ellenõrzés

16. § A teljesítésigazoló figyelemmel kíséri a támogatási szerzõdés teljesítését és a kedvezményezett szerzõdésellenes

eljárása esetén ennek tényét a kedvezményezettnek haladéktalanul jelzi, az eljárás körülményeit tisztázza, az ehhez

szükséges egyeztetést a kedvezményezettel lefolytatja.

17. § (1) A kedvezményezett költségvetési támogatás rendeltetésszerû felhasználására vonatkozó beszámolójának

a) pénzügyi elszámolás része a költségvetési tervben szereplõ tételek felhasználására vonatkozó összesítõ

kimutatást, és – az Ávr. 80. § (5) bekezdésében meghatározott esetben –

aa) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának a (2)

bekezdés szerint záradékolt és hitelesített másolatait a költségvetési terv szerinti bontásban,
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ab) készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli bizonylatot, átutalással teljesített

kifizetés esetén a pénzforgalmi számla terhelésérõl szóló banki igazolást vagy olyan kivonatot, amelyen

a kifizetett számla összegét meg kell jelölni,

ac) bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölését és a bérfizetést megalapozó

jogviszony-igazolásokat,

b) szakmai része a támogatott tevékenység megvalósításának igazolása tekintetében legalább a pályázati

felhívásban, támogatási szerzõdésben meghatározott támogatott cél (projekt) fõbb naturális mutatószámait és

a feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és idõpontjára való utalást

foglalja magában.

(2) A költségvetési támogatás alapjául szolgáló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányára szövegszerûen fel kell

vezetni a költségvetési támogatásból felhasznált összeget és a támogatási szerzõdés iktatószámát vagy nyilvántartási

számát. A beszámolóhoz csatolt számla, számviteli bizonylat másolatára az eredeti számlával, számviteli bizonylattal

történõ egyezõségre vonatkozó záradékot kell felvezetni és azt a kedvezményezett aláírásával hitelesíteni.

(3) A költségvetési támogatás alapjául szolgáló számlára, számviteli bizonylatra akkor is fel kell vezetni a (2) bekezdés

szerinti szöveget, ha a számla, számviteli bizonylat másolatát a beszámolóhoz nem csatolták.

18. § (1) A kedvezményezett beszámolóját a teljesítésigazoló a beszámoló kézhezvételét követõ 30 – hiánypótlás kiegészítés

esetén 45 – napon belül szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy

elutasításáról. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenõrzésérõl a támogatási szerzõdés dokumentumaihoz

csatolandó feljegyzés készül.

(2) A beszámolóval egyidejûleg (ide nem értve a részletekben történõ finanszírozás esetén az egyes finanszírozási

szakaszok lezárásaként benyújtott részbeszámolót) a költségvetési támogatás fel nem használt részét

a kedvezményezett a támogatási szerzõdésben meghatározott számlára visszautalja.

(3) A teljesítésigazoló az (1) bekezdés szerinti döntésrõl, ideértve a visszafizetésre történõ felszólítást is, a döntést követõ

5 napon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

19. § (1) A költségvetési támogatás felhasználását a miniszter, valamint jogszabályban, a pályázati felhívásban és a támogatási

szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.

(2) A költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzésével összefüggésben helyszíni ellenõrzésre is sor kerülhet.

A helyszíni ellenõrzés során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását, az eredeti számlák záradékolását,

a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét, a beszerzett tárgyi eszközök

leltárba vételét és meglétét. A helyszíni ellenõrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekrõl

jegyzõkönyv készül.

9. A pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések

20. § (1) A részben vagy egészben pályázati úton felhasználásra kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó pályázati feltételek és

pályázati eljárási szabályok betartásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

(2) A pályázatok benyújtására nyitva álló idõtartam elõtt a kötelezettségvállaló a kincstár részére megküldi

a) az adott elõirányzatok célrendszerének, rendeltetésének meghatározására, a pályázatos támogatási célú

felhasználás tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható költségvetési támogatás arányára vonatkozó

javaslatát, és

b) a pályázati felhívás tervezetének teljes körû dokumentációját, és ha az szükséges, a nemzeti fejlesztési

miniszternek az Ávr. 92. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jóváhagyó véleményét.

(3) A kötelezettségvállaló a részben vagy egészben pályázati úton nyújtott költségvetési támogatás esetében az Áht.

54. §-a szerinti ellenõrzést mintavétel vagy kockázatelemzés alapján, szakmai és pénzügyi szempontból végzi.

10. Egyes gazdasági társaságok kijelölése

21. § (1) A nemzeti és kiemelt ünnepek szervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó mûszaki, mûvészeti, logisztikai és biztosítási

feladatok elõkészítését, megvalósítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Nonprofit Kft. látja el.
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(2) A miniszter felelõsségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai tevékenységet, valamint a Nemzeti

Könyvtár kiadványsorozat kiadásával és értékesítésével összefüggõ feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Kft., a fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt. végzi.

(3) A miniszter felelõsségi körébe tartozó országkép-stratégia kialakításában és ezzel összefüggésben az ország

márkaképét alakító intézmények tevékenységének koordinációjában a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.

szolgáltatásait veszi igénybe.

(4) A miniszter felelõsségi körébe tartozó közigazgatás-fejlesztés és -korszerûsítés, valamint az e-közigazgatás

kormányzati feladatainak ellátásához a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi

igénybe.

III. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

11. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása (20/2/1)

22. § (1) Az elõirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelõsségi körébe tartozó feladat,

szakmai program támogatására használható fel, így különösen

a) kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,

b) a kormányzat és a kormányhivatalok kommunikációjának támogatására,

c) a gyermekbarát igazságszolgáltatással összefüggõ szakmai rendezvényekre, ehhez kapcsolódó programokra,

d) a miniszter személyéhez kötõdõ egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs

feladatokra,

e) az Új Nemzedék Jövõjéért Programhoz, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjához kapcsolódó rendezvények

és kommunikációs feladatok támogatására,

f) Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás megalapozása és

ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megõrzése és fejlesztése ügyével összefüggõ feladatokkal

megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggõ költségek finanszírozására,

g) a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,

h) országkép-stratégia kialakítására és ezzel összefüggésben az ország márkaképét alakító intézmények

tevékenységének koordinációjára,

i) a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések, valamint a miniszterelnöki ösztöndíjak

finanszírozására,

j) közigazgatás-fejlesztés és -korszerûsítés, valamint az e-közigazgatás kormányzati feladatainak finanszírozására,

k) a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszer mûködtetésére, az üdülõingatlanok üzemeltetésére.

(2) Az elõirányzaton kerül elszámolásra a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti kifizetéssel történõ felhasználása is.

(3) Az elõirányzat felhasználása egyrészt közvetlen fejezeti kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott természetes

személy vagy államháztartáson kívüli vagy belüli jogi személlyel kötött szerzõdés alapján, másrészt egyedi döntés

alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társaságok, önkormányzatok részére támogatási szerzõdéssel,

továbbá a kitüntetésben, díjazásban, valamint ösztöndíjban részesülõ kedvezményezett esetében a kifizetés

érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

12. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (20/2/7)

23. § (1) Az elõirányzat biztosítja a nemzeti és kiemelt ünnepek, és egyéb – országos jelentõségû – események, évfordulók,

világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló szervezésének, megrendezésének,

a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széles körû és részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató

kiadványok összeállításának, kiadásának, a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes

nemzeti rendezvények lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelõ és irányító operatív törzs mûködési

költségeinek forrását.

(2) Az elõirányzat felhasználása a nemzeti és a kiemelt ünnepek tekintetében a 21. § (1) bekezdésében meghatározott

gazdasági társasággal, egyéb rendezvények, események tekintetében a rendezvény szervezõjével kötött szerzõdés

alapján fejezeti kifizetéssel és elõirányzat átcsoportosítással valósul meg.
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13. Közép-kelet európai regionális együttmûködés 2013 (20/2/10)

24. § (1) Az elõirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való megtöltéséhez és annak

kihasználásához szükséges költségek forrását, és ezzel kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok

fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

(2) Az elõirányzat felhasználása

a) a feladat ellátásával megbízott államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezettel, civil szervezettel, természetes

személlyel kötött szerzõdés alapján történõ kifizetéssel vagy államháztartáson belüli szervezet részére elõirányzat

átcsoportosítással, valamint

b) költségvetési támogatás nyújtásával a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

támogatási kérelmére egyedi döntés alapján, támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján juttatott,

vissza nem térítendõ, részben vagy egészben visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában

történik.

14. A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20/2/17)

25. § (1) Az elõirányzat a büntetõeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben

a felperes részére a jogerõs bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, valamint ezek járulékai

kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére

használható fel.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történõ kifizetéssel történik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott perekkel összefüggésben az államot megilletõ követeléseket, az elõirányzat javára

kell teljesíteni. A követelések beszedésével kapcsolatban teljesített dologi kiadások az elõirányzat terhére

számolhatók el.

15. Jogi segítségnyújtás (20/2/18)

26. § (1) Az elõirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján, a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást

végzõ jogi segítõ díjának állam általi térítésére vagy megelõlegezésére, a polgári és büntetõ peres eljárásokban a fél

helyett az állam által kifizetendõ vagy elõlegezendõ pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelõlegezésre,

az ezzel kapcsolatos banki és postaköltség kifizetésére használható fel. Az elõirányzat fedezetet nyújt továbbá az

Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának

állam általi megtérítésére vagy annak megelõlegezésére.

(2) Az elõirányzat kezelõ szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH), amely az elõirányzathoz

kapcsolódó elõirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezési jogokat is gyakorolja.

(3) A KIH a kezelésében levõ elõirányzat tekintetében felelõs az elkülönített számla kezelésének biztosításáért,

az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok gyakorlásáért, a pénzügyi lebonyolításért, a pénzügyi

elszámolásért, a jogszabályban elõírt nyilvántartások vezetéséért és a fõkönyvi könyveléshez szolgáltatott adatok

valódiságáért.

(4) Az elõirányzat felhasználása során a teljesítés igazolása tekintetében a kezelõ szervi feladatokat a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai látják el. A teljesítés igazolása ellátásának módjára tekintettel a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálataival a KIH megállapodást köt.

(5) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, vissza nem térítendõ támogatásként vagy a kedvezményezett

visszatérítési kötelezettsége mellett a jogi segítõ vagy pártfogó ügyvéd részére történõ kifizetéssel történik.

(6) A KIH belsõ szabályzatában elkülönítetten szabályozza az elõirányzat felhasználásával kapcsolatos utalványozás,

teljesítésigazolás és érvényesítés rendjét.

(7) A KIH a belsõ kontrollrendszerébe beilleszti az elõirányzat felhasználásával kapcsolatos ellenõrzéseket, ideértve

az analitikus nyilvántartások és a fõkönyvi könyvelés feladásainak egyeztetését és ellenõrzését is.

16. Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat (20/2/19)

27. § (1) Az elõirányzat célja a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat felállításához való hozzájárulás és

a Kárpát-medencében magyarsága, nemzeti hovatartozása miatt vagy ezzel összefüggésben jogsérelmet szenvedett

magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségû személy támogatása.

3692 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám



(2) Az elõirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy államháztartáson belüli

szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján juttatott, vissza nem

térítendõ, részben vagy egészben visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában történik.

17. Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20/2/20)

28. § (1) Az elõirányzat a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló törvény alapján

a bûncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bûncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés

közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminõségükben veszélybe került személyek anyagi

sérelmei enyhítésére szolgál.

(2) Az elõirányzat terhére áldozatsegítõ támogatásként azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés adható

az áldozatsegítõ támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint.

(3) Az elõirányzat terhére kifizethetõek az áldozatsegítõ eljárásokkal kapcsolatos fordítási, tolmácsolási költségek,

az elõirányzatból történõ kifizetésekhez kapcsolódó postaköltségek, továbbá a számlavezetéshez, valamint a fõvárosi

és megyei kormányhivatal által az elõirányzatból történõ kifizetések biztosítására nyitott fizetési számla

számlavezetéséhez kapcsolódó díjak.

29. § (1) Az elõirányzat kezelõ szerve a KIH, amely az elõirányzathoz kapcsolódó elõirányzat-felhasználási keretszámla feletti

rendelkezési jogokat is gyakorolja. Ennek során az elõirányzat kezelésére a 26. § (3), (6) és (7) bekezdését alkalmazni kell.

(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett részére vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával, közvetlen

– azonnali pénzügyi segély esetén a fõvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül történõ – kifizetéssel valósul meg.

(3) Az azonnali pénzügyi segély kifizetése céljából a KIH a fõvárosi és megyei kormányhivatal részére elõleget utal,

amelynek felhasználásáról a fõvárosi és megyei kormányhivatal havi rendszerességgel, a tárgyhónap utolsó napján

elszámol. Az elszámolás tartalmazza

a) a tárgyhónapban felvett elõleg összegét,

b) a pénzügyi segélyben részesültek nevét,

c) a segély kifizetésének idõpontját és összegét,

d) a segély kifizetésének alapjául szolgáló határozat számát, és

e) a maradványösszeget.

(4) Az utólagos elszámolásra felvett elõleg nyilvántartásához a KIH analitikus nyilvántartást vezet. A nyilvántartást úgy kell

kialakítani, hogy abból az elõleg elszámolásához szükséges adatok egyértelmûen megállapíthatóak legyenek.

(5) Az elõirányzat tekintetében a teljesítés igazolását átutalással és postai kézbesítés útján történõ kifizetés esetén

a fõvárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata által hozott határozat alapján a KIH végzi. A teljesítés

igazolása során ellenõrizni kell, hogy a megküldött határozat megfelel-e a jogszabályban elõírtaknak.

18. Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása (20/2/24)

30. § (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít az általános napi feladatokon túlmutató kormányzati szintû közpolitikai és igazgatási

célfeladatokra, a kormányzati közpolitikák megalapozását segítõ tanulmányok, javaslatok, felmérések elkészítéséhez

és nyilvánosságra hozatalához, a döntéshozatalt támogató modellek központi igazgatásban történõ magasabb fokú

alkalmazásához, valamint a kormánydöntések elõkészítése és végrehajtása ellenõrzését támogató monitoring

rendszer létrehozásához és mûködtetéséhez.

(2) Az elõirányzat maradvány felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történõ kifizetéssel

valósul meg.

19. Központi informatikai feladatok (20/2/26)

31. § (1) Az elõirányzat biztosítja az informatikai rendszerek bevezetése, fejlesztése és üzemeltetése során felmerülõ

költségekhez, különös tekintettel a vezetõi információs-rendszer gazdálkodással összefüggõ fejlesztéseihez,

a minisztérium középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó egyéb informatikai fejlesztésekhez, az IP

alapú telefonrendszer mûködésével kapcsolatos kiadásokhoz, a kormányzati honlapok fejlesztéséhez,
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mûködtetéséhez és karbantartásához, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, valamint egyéb eseti

fejlesztésekhez szükséges költségek forrását.

(2) Az elõirányzat maradvány a szolgáltató részére történõ kifizetéssel valósul meg.

20. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése (20/2/27)

32. § (1) Az elõirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen

szervezeteknek fizetendõ tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belsõ

elõírásán alapuló – egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi elõkészítéséhez szükséges

szakértõi munkák. Az elõirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelõsségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi

kötelezettséggel összefüggõ kiadások fedezetét, továbbá a fordítási díjakat is.

(2) Az elõirányzat felhasználása a nemzetközi szervezet, a fordítást végzõ Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt.,

továbbá más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevõ személy részre történõ kifizetéssel valósul meg.

21. Központi e-közigazgatási feladatok (20/2/29)

33. § (1) Az elõirányzat biztosítja a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program megvalósulását szolgáló e-közigazgatás

fejlesztésére irányuló stratégia és akciótervek kidolgozásához, az e-közigazgatási szolgáltatások minõségi

továbbfejlesztéséhez és az e-ügyintézést segítõ informatikai rendszerek bevezetésének felgyorsításához szükséges

költségek forrását.

(2) Az elõirányzat maradvány felhasználása jogsegélytervezések és -koncepciók kidolgozásával megbízott

kedvezményezett részére közvetlen kifizetéssel történik.

22. Uniós projektek támogatása (20/2/30)

34. § (1) Az elõirányzat az európai uniós pályázatokhoz a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére a pályázat

által megkövetelt önrész biztosításának forrásául és az Európai Unió által támogatott kiemelt projektek

megvalósításához szükséges kiadások megelõlegezésére, finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat maradvány felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik.

23. Idõközi és nemzetiségi választások lebonyolítása (20/2/31)

35. § (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a választási eljárásról szóló törvény alapján választási eljárások lebonyolítására,

ideértve az Országos Választási Bizottság mûködési költségeinek finanszírozását is.

(2) Az idõközi választások pénzügyi finanszírozását miniszteri rendeletekben meghatározott normarendszer szabályozza.

(3) Az elõirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történõ közvetlen fejezeti

kifizetéssel vagy elõirányzat-átcsoportosítással történik.

24. Ludovika Campus (20/2/41)

36. § (1) Az elõirányzat a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésû állami beruházás

megvalósításának hazai forrását biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek történõ elõirányzat-átcsoportosítással, továbbá

közvetlen fejezeti kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott természetes személlyel vagy államháztartáson kívüli

vagy belüli jogi személlyel kötött szerzõdés alapján valósul meg.

25. Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel (20/2/43)

37. § (1) Az elõirányzat a 2013-ban Washington D.C.-ben megrendezésre kerülõ Smithsonian Folklife Fesztiválon

Magyarország díszvendégként való részvételéhez szükséges forrást biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása a Balassi Intézetnek történõ elõirányzat-átcsoportosítással, továbbá közvetlen fejezeti

kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott természetes személlyel vagy államháztartáson kívüli vagy belüli jogi

személlyel kötött szerzõdés alapján valósul meg.
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26. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítõ Szolgálata (20/3/2)

38. § (1) Az elõirányzat támogatást nyújt Magyarország határai mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban

az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon átnyúló együttmûködésekhez.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlenül a kedvezményezett részére – támogatási kérelem alapján, támogatási

szerzõdéssel, végleges támogatásként, elõfinanszírozás formájában történõ – egyösszegû kifizetéssel valósul meg.

27. Európai Területi Társulások támogatása (20/3/4)

39. § (1) Az elõirányzat pályázat útján biztosít vissza nem térítendõ költségvetési támogatást

a) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet elõírásaival összhangban új társulás létrehozásával járó alapítási költségekhez (a továbbiakban:

„A” komponens).

b) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 5. §-a alapján nyilvántartásba

vett európai területi társulás (a továbbiakban: társulás) és a külföldi székhelyû társulás magyarországi intézménye

számára a társulás, intézmény mûködésével és fejlesztésével kapcsolatos költségekhez, valamint európai területi

együttmûködéshez kapcsolódó már elnyert és leszerzõdött pályázataik önerejéhez (a továbbiakban: „B”

komponens),

(2) Az „A” komponens esetében legfeljebb kétmillió forint, a „B” komponens esetében legfeljebb húszmillió forint

mértékû költségvetési támogatás nyújtható.

(3) A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelezõ.

(4) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás mellett, elõfinanszírozás formájában, egyösszegû kifizetéssel

történik.

(5) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatást az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk

(2) bekezdése szerinti gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, a támogatást a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de

minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet

rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.

(6) Az elõirányzat lebonyolító szerve a KIH.

40. § (1) A pályázathoz különösen csatolni kell

a) az „A” komponens esetében

aa) a társulás egyezményének és az alapszabály tervezetének a pályázó által hitelesített másolatát,

ab) a társulás létrehozásához kapcsolódó stratégiai célok és középtávú tervek ismertetését és

ac) a társulás magyarországi tagja felettes szervének engedélyét az európai területi együttmûködési

csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet

3. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján,

b) a „B” komponens esetében

ba) a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát,

bb) a társulás tevékenységének hatékonyságát bemutató dokumentumok másolatát,

bc) – ha a költségvetési támogatás fejlesztési terv elkészítésére kerül felhasználásra – kidolgozott stratégiai

célrendszer bemutatását,

bd) – ha a költségvetési támogatás projektfejlesztésre kerül felhasználásra – projekttervet,

be) – ha a költségvetési támogatás pályázati önerõhöz kerül felhasználásra – az érintett pályázat ismertetését

kell csatolni.

(2) A 39. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázó a „A” komponens mellett az „B” komponensre vonatkozóan is nyújthat

be pályázatot. A 39. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pályázó „B” komponens szerinti pályázatához a 40. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott dokumentumokat a társulás nyilvántartásba vételét követõen csatolja.

41. § (1) A költségvetési támogatásról a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül a miniszter

a) az „A” komponens esetében a társulás valós gazdaságfejlesztési tengelyen történõ létrehozásának, a társulás

stratégiai céljainak és középtávú tervei megvalósíthatóságára, további mûködése megalapozottságára

b) a „B” komponens esetében a pályázó szakmai aktivitására

tekintettel dönt.
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(2) A támogatási szerzõdést a támogatási döntés pályázók felé történõ kiértesítésétõl számított 30 napon belül a KIH köti

meg a kedvezményezettel.

(3) A támogatási szerzõdés megkötéséhez a 39. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett a 11. §

(1) bekezdésében meghatározott dokumentumokon túl a szerzõdéskötésrõl szóló értesítésben meghatározott

határidõn belül benyújtja különösen

a) a társulás bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelmének érkeztetett másolatát és

b) az alapszabálynak a kedvezményezett által hitelesített másolatát.

(4) A költségvetési támogatás kedvezményezett részére történõ folyósításáról a KIH a támogatási szerzõdés megkötését

követõ 15 napon belül gondoskodik.

(5) Ha a 39. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett az „A” komponensre és a „B” komponensre együttesen

nyújtott be pályázatot és mindkét pályázat alapján költségvetési támogatásban részesül, a „B” komponens

folyósításának feltétele a kedvezményezett által kezdeményezett társulásnak a bírósági nyilvántartásba vételérõl

szóló végzés 30 napnál nem régebbi másolatának benyújtása.

42. § A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az általa készített szakmai és pénzügyi beszámolót legkésõbb

a költségvetési évet követõ év június 30-áig küldi meg a KIH részére.

28. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány mûködéséhez és feladatainak ellátásához szükséges

hozzájárulás (20/3/7)

43. § (1) Az elõirányzat a közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es Párizsi Békeszerzõdés

27. cikk 2. pontjában foglaltak szerint a Holocaust túlélõinek támogatására szolgál.

(2) Az elõirányzat egyedi döntéssel, a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás

formájában kerül felhasználásra.

29. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása (20/3/21)

44. § (1) Az elõirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa

fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum mûködésének biztosítása.

(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján,

elõfinanszírozás formájában történik.

30. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány (20/3/22)

45. § (1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány

mûködéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez.

(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján,

elõfinanszírozás formájában történik.

31. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért (20/3/23)

46. § (1) Az elõirányzat célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért által meghirdetett célok, kutatási

és képzési programok realizálása, kapcsolatok kiépítése Oroszországgal, Ukrajnával és a poszt-szovjet térség

országaival, nemzetközi konferenciák szervezése, azok anyagainak publikálása, a Kurultáj rendezvény

megszervezésében való részvétel és a Tolsztoj Társasággal közös programok végrehajtása – megvalósításának

támogatása.

(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, a kedvezményezettel megkötött támogatási szerzõdés alapján,

elõfinanszírozás formájában történik.

32. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (20/4/3)

47. § (1) Az elõirányzat

a) Magyarországon, illetve a szomszédos államokban élõ, ott nyilvántartásba vett vagy Magyarország területén

lakóhellyel, székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ, magát magyarnak valló természetes személyek, jogi
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személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek szülõföldjükön való boldogulását célzó
tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és
kulturális programjaihoz, a külhoni média- és könyvkiadás támogatásához és az e célokra létrehozott
intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához,

b) a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentõségû partnerek, programok és fejlesztési célok támogatásához, az
e célra létrehozott intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához,

c) a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezõ ukrán állampolgárok oktatási, kulturális,
mûvészeti, közmûvelõdési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttmûködési,
magyar-magyar együttmûködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történõ utazásainak támogatásához,

d) a határon túli magyarsággal együttmûködõ intézmények megerõsítését szolgáló programok támogatásához,
e) a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Diaszpóra

Tanács és a Kõrösi Csoma Sándor Program megszervezésével és mûködtetésével kapcsolatos költségek
fedezetéhez,

f) a Kisebbségi Vegyes Bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és a minisztérium
személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésû hivatalos utazásainak
támogatásához,

g) a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központja kialakítására, valamint
a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítására,

h) a Sapientia Alapítvánnyal megkötött elvi megállapodásban meghatározott célok, feladatok megvalósítására
használható fel.

(2) Az elõirányzaton kerül felhasználásra a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet
20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím elõirányzatainak
a korábbi évrõl vagy évekrõl áthúzódó maradványa és az azokra visszafizetett támogatás összege. 

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy elõirányzat átcsoportosítással, továbbá támogatási
kérelemre egyedi döntés alapján, támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján juttatott, vissza nem
térítendõ, részben vagy egészben visszatérítendõ költségvetési támogatás formájában történik.

33. Járási szociális feladatok ellátása (20/11)

48. § (1) Az elõirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és
végrehajtási rendeletei alapján a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok által megállapított idõskorúak járadéka és ápolási
díj kifizetésére szolgál.

(2) Az elõirányzat fedezetet nyújt az ápolási díj megállapításához kapcsolódó, a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti
szakértõi díjra is. Az elõirányzatból kerül továbbá megtérítésre az ápolási díjat terhelõ – és a fõvárosi és megyei
kormányhivatal által megelõlegezett – járulék összege is.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, vissza nem térítendõ támogatásként a járási (fõvárosi kerületi) hivatal
által megállapított jogosult részére történõ – jogszabályban meghatározottak szerinti – kifizetéssel történik.

(4) Az elõirányzat lebonyolító szerve a fõvárosi és megyei kormányhivatal.
(5) A fõvárosi és megyei kormányhivatal belsõ szabályzatában elkülönítetten szabályozza az elõirányzat felhasználásával

kapcsolatos utalványozás és érvényesítés rendjét.
(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal belsõ kontrollrendszerébe beilleszti az elõirányzat felhasználásával kapcsolatos

ellenõrzéseket, ideértve az analitikus nyilvántartások és a fõkönyvi könyvelés feladásainak egyeztetését és
ellenõrzését is.

34. Fejezeti általános tartalék (20/25)

49. § (1) Az elõirányzat az elõre nem tervezett, de az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegû,
elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál.

(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 52. § b) pontja 2013. július 31-én lép hatályba.

51. § E rendelet rendelkezéseit – a 18., 19., 21. és 22. alcím kivételével – az elõirányzatok terhére 2013. január 1-jét követõen

vállalt kötelezettségek tekintetében is alkalmazni kell.

52. § Hatályát veszti

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet

és

b) az európai területi társulások mûködésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi

együttmûködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.)

KIM rendelet módosításáról szóló 18/2012. (III. 22.) KIM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 2/2013. (III. 6.) KIM rendelethez
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NYILATKOZAT  
a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti 

összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

 A pályázó        
 neve vagy        
 elnevezése:       

        
 lakcíme vagy        
 székhelye:       

        
 képvisel jének neve:        

        
 Természetes személy        

        
 születési helye, ideje:        

        
 Gazdasági társaság       

        
 cégjegyzékszáma:    adószáma:    

        
 Egyéb szervezet       

        
 nyilvántartásba vételi okirat 
száma: 

   nyilvántartásba vev  szerv 
megnevezése: 

  

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekb l 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
 nem áll fenn 
 fennáll a(z) ... pont alapján 

b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
 nem áll fenn 
 fennáll a(z) ... pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: ............................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön rlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 



2. melléklet a 2/2013. (III. 6.) KIM rendelethez
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM  
a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségér l 

 A pályázó        
 neve vagy        
 elnevezése:       

        
 lakcíme vagy        
 székhelye:       

        
 képvisel jének neve:        

        
 Természetes személy        

        
 születési helye, ideje:        

        
 Gazdasági társaság       

        
 cégjegyzékszáma:    adószáma:    

        
 Egyéb szervezet       

        
 nyilvántartásba vételi okirat 
száma: 

   nyilvántartásba vev  szerv 
megnevezése: 

  

Kijelentem, hogy a közpénzekb l nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  
(a továbbiakban: Knytv.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt 
szervezettel az alábbiakra tekintettel fennáll. 

1. A pályázati eljárásban döntés-el készít ként közrem köd  vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állok 
..................................................................... (a szervezet neve és székhelye), de a törvény értelmében nem 
min sülök döntés-el készít nek vagy döntéshozónak. 

2. Az alábbi közjogi tisztséget betölt  nem kizárt közjogi tisztségvisel  vagyok: 
  köztársasági elnök   az Országgy lés által választott 

vagy a köztársasági elnök által 
kinevezett tisztségvisel  

  országgy lési vagy európai 
parlamenti képvisel  

  polgármester vagy 
f polgármester 

  alpolgármester vagy 
f polgármester- 
helyettes 

  helyi 
önkormányzati képvisel  

  helyi önkormányzat képvisel -
testülete bizottságának tagja 

  központi államigazgatási szerv  
– a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) 
pontja alá nem tartozó – vezet je 
vagy helyettese 

  regionális fejlesztési tanács tagja 

3. Az 1. vagy 2. pont szerinti személy közeli hozzátartozója vagyok, mivel 
 közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés-el készít ként közrem köd , vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem min sül döntés-el készít nek vagy 
döntéshozónak, 

 közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségvisel . 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 

  házastárs   egyeneságbeli rokon   örökbefogadott 
  mostoha- vagy neveltgyermek   örökbefogadó-, mostoha- vagy 

nevel szül  
  testvér 
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4. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1–3. pontban megjelölt személy 
tulajdonában áll. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll: .......................... 
................................................................................................................. (a szervezet neve, székhelye) 

Közjogi tisztség megjelölése: 

  köztársasági elnök   az Országgy lés által választott 
vagy a köztársasági elnök által 
kinevezett tisztségvisel  

  országgy lési vagy európai 
parlamenti képvisel  

  polgármester vagy 
f polgármester 

  alpolgármester vagy 
f polgármester-helyettes 

  helyi 
önkormányzati képvisel  

  helyi önkormányzat képvisel -
testülete bizottságának tagja 

  központi államigazgatási szerv  
– a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) 
pontja alá nem tartozó – vezet je 
vagy helyettese 

  regionális fejlesztési tanács tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 

  házastárs   egyeneságbeli rokon   örökbefogadott 
  mostoha- vagy nevelt gyermek   örökbefogadó-, mostoha- vagy 

nevel szül  
  testvér 

5. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet 
tekintetében az érintettség fennáll, mert 

 vezet  tisztségvisel je, 
 az alapítvány kezel  szervének, szervezetének tagja, tisztségvisel je vagy 
 társadalmi szervezet ügyintéz  vagy képviseleti szervének tagja 

a pályázati eljárásban döntés-el készít ként közrem köd  szervnél vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségvisel  vagy e személyek közeli 
hozzátartozója. 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója: ............................................. 
................................................................................................................................................................ 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll: .......................... 
................................................................................................................. (a szervezet neve, székhelye) 

Közjogi tisztség megjelölése: 

  köztársasági elnök   az Országgy lés által választott 
vagy a köztársasági elnök által 
kinevezett tisztségvisel  

  országgy lési vagy európai 
parlamenti képvisel  

  polgármester vagy 
f polgármester 

  alpolgármester vagy 
f polgármester-helyettes 

  helyi 
önkormányzati képvisel  

  helyi önkormányzat képvisel -
testülete bizottságának tagja 

  központi államigazgatási szerv  
– a Knytv. 2. § (1) bekezdés d) 
pontja alá nem tartozó – vezet je 
vagy helyettese 

  regionális fejlesztési tanács tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 

  házastárs   egyeneságbeli rokon   örökbefogadott 
  mostoha- vagy neveltgyermek   örökbefogadó-, mostoha- vagy 

nevel szül  
  testvér 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az érintettségemet 
illet en. A nyilatkozatban szerepl  adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 

 



3. melléklet a 2/2013. (III. 6.) KIM rendelethez
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NYILATKOZAT  
támogatási döntéshez 

 Alulírott (név):   
 mint a (szervezet neve):   
 székhelye:   
 nyilvántartásba vételt elrendel  bíróság:   
 nyilvántartásba vételi végzés száma:   
 adószám:  TB törzsszám: 
 számlavezet  bank neve:   
 bankszámlaszám:   

képvisel je 

1. Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékesség , meg nem fizetett 
köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerül  esedékes támogatásból a köztartozás összege 
visszatartásra kerül. A visszatartott összegr l a támogató írásban értesít. 

2. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a 
támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), 
adószámának, adóazonosító jelének kezelésére. 

3. Hozzájárulok, hogy a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvev szék, a Kormányzati 
Ellen rzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összeg  
támogatások nyilvántartásában részt vev  szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar 
Államkincstár által m ködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz hozzáférjenek. 

4. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az 
általános forgalmi adó levonására 

a) 
 jogosult, 
 nem jogosult. 

b) 
 az adóterhet áthárítja 
 nem hárítja át. 

5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel. 

6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll joger s végzéssel elrendelt felszámolás, cs d-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt. 

7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet 
 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m ködésér l szóló törvényben foglalt közzétételi 

kötelezettségének eleget tett, 
 e kötelezettség szempontjából nem releváns szervezet. 

8. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet 
 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  más szervezet esetén átlátható szervezetnek min sül, 
 e szempontból nem releváns szervezet. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT  
támogatási döntéshez 

 Alulírott (név):   
 mint a (szervezet neve):   
 székhelye:   
 nyilvántartásba vételt elrendel  bíróság:   
 nyilvántartásba vételi végzés száma:   
 adószám:   
 számlavezet  bank neve:   
 bankszámlaszám:   

képvisel je, büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy 
- a kérelemhez csatolt mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes kör ek, valódiak és 

hitelesek, 
- szervezetünk nem áll felszámolási, cs d-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt és az ebben 

esetlegesen bekövetkezett változásokról a szerz dés lejártáig bezárólag bejelentési kötelezettség terhel, 
- az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
- az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás felhasználása során a vonatkozó 

jogszabályok szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási 
el írásokat, 

- a kapott költségvetési támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekr l szóló törvény 
rendelkezései szerint járok el, 

- az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és 
illetéktartozása nincs, 

- az általam képviselt szervezetnek ....................................................................... (a székhely, illetve telephely 
szerinti ország) felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs, 

- hozzájárulok, hogy a támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az állami adó- és 
vámhatóságtól, és az önkormányzati adóhatóságtól, 

- az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása, 
- hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra 

vonatkozó adatok, így a költségvetési támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a költségvetési támogatás 
tárgya, a költségvetési támogatás összege nyilvánosságra hozatalához, 

- a kapott költségvetési támogatás tekintetében beszámolási és elszámolási kötelezettségemet teljesítem, 
- a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más pályázaton is részt vett, 

illetve Magyarország vagy más állam költségvetéséb l támogatást igénybe vett az alábbiak szerint: 

 Támogató szervezet 
megnevezése  Támogatás tárgya  Pályázott összeg  Elnyert összeg 

        
        
        

- az általam képviselt szervezetnek Magyarország központi költségvetéséb l folyósított támogatásból ered  
lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs. 

Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet részére támogatás nem folyósítható, amíg lejárt 
esedékesség , meg nem fizetett, az adózás rendjér l szóló törvény szerinti köztartozásom van, illetve a megítélt 
és folyósításra kerül  esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegr l 
a támogató írásban értesít. 

Hozzájárulok, hogy a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvev szék, a Kormányzati 
Ellen rzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló F igazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
csekély összeg  támogatások nyilvántartásában részt vev  szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb 
jogosultak a Magyar Államkincstár által m ködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok 
konstrukciós forrásainak költségvetésben elhelyezkedését l függetlenül – hozzáférjenek. 
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Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános 
forgalmi adó levonására 

 jogosult, 
 nem jogosult. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT 

Alulírott ............................................. (név), a ............................................................. (szervezet megnevezése) 
képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában nyilatkozom arról, hogy 

 szervezetünk gazdasági-közhasznú tevékenységének aránya 

 gazdasági tevékenység:    % 
 közhasznú tevékenység:    % 

 szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megel z  két pénzügyi évben 
támogatási szerz désben feltüntetett csekély összeg  (de minimis) támogatási jogcímen az alábbi összeg  állami 
támogatásokban részesült: 

 201.. évben  Ft 
 201.. évben  Ft 
 201.. évben  Ft 

 szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megel z  két pénzügyi évben 
csekély összeg  (de minimis) állami támogatásban nem részesült. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összeg  állami támogatás mértéke a 
200 000 eurót eléri vagy meghaladja, úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt 
szervezet nem részesülhet. 

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT  
az adott tárgyban beadott támogatási igényekr l 

Alulírott ................................................................................................ (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi 
titkár, képvisel ) a .............................................................. (szervezet megnevezése) képviseletében büntet jogi 
felel sségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes kör ek, hitelesek és valódiak. 

Kijelentem továbbá, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott támogatási kérelemmel 
azonos tárgyban a következ  szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt: 

 TÁMOGATÁSI IGÉNYT 
ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE 

 A TÁMOGATÁSI IGÉNY 
BENYÚJTÁSÁNAK ID PONTJA 

 A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN 
MEGJELÖLT ÖSSZEG 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT  
BANKSZÁMLÁKRÓL 

Alulírott ........................................................................................ (elnök, kuratóriumi elnök, kuratóriumi titkár, 
képvisel ) a ....................................................... (szervezet megnevezése) képviseletében büntet jogi 
felel sségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más 
pénzforgalmi számlával az általam képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy a támogatási 
szerz dés fennállásának id tartama alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a támogató részére 8 napon belül 
bejelentem. 

 PÉNZINTÉZET NEVE  PÉNZFORGALMI SZÁMLA 
    
    
    
    
    

Kelt: 

Aláírás/Cégszer  aláírás 
 



A nemzetgazdasági miniszter 8/2013. (III. 6.) NGM rendelete

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeirõl

A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában

megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolását,

amelyek mestervizsga követelményei a 2. melléklettel kerülnek kiadásra.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és szakmai készségek szintjeihez tartozó meghatározásokat.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) Hatályukat vesztik az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet

mellékletében szereplõ 1. Villanyszerelõ; 3. Kõmûves; 4. Asztalos; 6. Gázvezeték- és készülékszerelõ; 8. Ács-állványozó;

10. Kozmetikus; 11. Fodrász; 21. Fényképész; 29. Szakács; 48. Burkoló; 58. Gáz- és olajtüzelõ berendezés-szerelõ,

üzembe helyezõ szakképesítések, továbbá e szakképesítések mestervizsga szint és szakmai követelményei.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó azon szakképesítések felsorolása, 
amelyek mestervizsga követelményei e rendelettel kerülnek kiadásra 

 
 A B 

1. Sorszám Szakképesítés megnevezése 
2. 1. Ács, állványozó 
3. 2. Burkoló 
4. 3. Bútorasztalos 
5. 4. Épületasztalos 
6. 5. Fényképész és fotótermék-keresked  
7. 6. Fodrász 
8. 7. Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész 
9. 8. Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-

szerel  
10. 9. Kézápoló és m körömépít  
11. 10. Kozmetikus 
12. 11. K m ves 
13. 12. Lábápoló 
14. 13. Szakács 
15. 14. Villanyszerel   

 



2. melléklet a 8/2013. (III. 6.) NGM rendelethez
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1. ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Ács, állványozó 33 582 01 1000 00 00 
Magasépít  technikus 54 582 03 1000 00 00 
Mélyépít  technikus 54 582 04 1000 00 00 
Építészmérnök  
Épít mérnök  
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges: 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Ács, állványozó 5 
Magasépít  technikus 3 
Mélyépít  technikus 3 
Építészmérnök 3 
Épít mérnök 3 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai 
gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
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II. Az Ács, állványozó mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. Az Ács, állványozó mester munkaterületének leírása 
 
A köt ácsmunkák, a zsaluzó ácsmunkák, az állványozó és dúcoló munkák, a szerkezetépít  
ácsmunkák és a vegyes ácsmunkák területén: 
Megismeri és el készíti az elvégzend  feladatokat 
Munkát el készít  és befejez  m veleteket végez 
Hagyományos zsaluzatot készít, készíttet és bont, bontat 
Homlokzati állványzatot készít, készíttet és bont, bontat 
Maradó (fa fedélszerkezetek, fafödémek stb.) faszerkezeteket épít, helyreállít, felújít, 
meger sít, átalakít és bont, illetve irányítja ezen tevékenységeket 
El re gyártott faszerkezeteket beépít, beépíttet és bont, bontat 
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket 
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét 
Értékeli és min síti a végzett munkát 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

Az Ács, állványozó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
K m ves mester 

 
III. Szakmai követelmények 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

Az Ács, állványozó megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
016-09 Zsaluzatok készítése – hagyományos és korszer  
017-09 Állványzatok készítése – hagyományos és korszer  
018-09 Faszerkezetek építése – hagyományos és korszer  

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
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Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
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E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 
kreatív módszereinek ismerete 

E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
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A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
 

Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
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B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 
 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 
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Személyes kompetenciák: 
Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez 
Felméri a munkafeladat id beli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot 
Anyagszükségletet számol 
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökr l, gépekr l 
Ellen rzi a felhasználásra kerül  anyagokat 
Felvonul a megfelel  eszközökkel, munkaer vel a munkaterületre 
Egyeztet a tervez vel, a kivitelezésben résztvev  más szakmák képvisel ivel, a 
megrendel vel 
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet 
Helyszíni méréseket végez 
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket 
A tervek alapján esetenként vázlatot készít 
Megel z  munkafolyamat produktumát ellen rzi 
Eszközeivel levonul a munkaterületr l 
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról 
Összegy jti, és szakszer en tárolja a keletkezett hulladékot 
Anyagok, eszközök szakszer  tárolását biztosítja 
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Munkakörének megfelel  naplót vezet 
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, t z- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt 
Ellen rzi a munkavédelmi eszközöket 
Használja (biztosítja) az el írt munkavédelmi eszközöket 
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét 
Betartja a sajátos munkabiztonsági el írásokat 
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényez ket 
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedik 
Teljesíti a m emlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, m szaki 
el írások rá vonatkozó rendelkezéseit 
Megteszi a szükséges teend ket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban 
Részt vesz a számlák összeállításában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Anyagmennyiség-meghatározás 
B Rendelési dokumentumok 
B Szállítás 
B Munka megkezdésének feltételei 
A Munkaterület átadás-átvételének szabályai 
B Az elvégzett munka dokumentálása 
A Hulladékkezelés 
A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása 
B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek) 
B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló) 
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi el írások 
A Els segélynyújtás 
A T zvédelem 
A T zveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése 
B Hatósági el írások 
A Véd ruhák, véd felszerelések használata 
A Környezetvédelem 
B Felmérés szabályai 
B Kiviteli tervek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
4 Elemi számolási készség 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése 
5 Építészeti jelképek értelmezése 
5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 
5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Szervez készség 
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Társas kompetenciák: 
Interperszonális rugalmasság 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
016-09 Zsaluzatok készítése – hagyományos és korszer  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tervdokumentációt értelmez 
Anyagszükségletet számol 
A köt elemeket és a segédanyagokat el készíti 
Szerkezeti és magassági méreteket kit z 
Méretre szabott zsalutáblát készít 
Összeállítja a zsalutáblákat 
Rögzíti az összeállított zsalutáblákat 
A zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti 
Vízszintes és magassági méreteket ellen riz, szükség esetén korrigál 
Átadja a kész munkát 
Elbontja a zsaluszerkezetet 
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot 
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja és tárolja 
Irányítja és ellen rzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei 
C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
B Zsaluzáshoz szükséges mérési módszerek, kit zések 
A Anyagszükséglet 
A Szabvány 
A Rajzszabványok és szabványos jelölések 
A Ábrázoló geometriai alapismeretek 
A Terv és dokumentációk fajtái 
A F részek, f részgépek 
A Fafelület megmunkáló és emel gépek 
A Csavarbehajtó gépek 
A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok 
A Szerel  és bontó kéziszerszámok 
A Célszerszámok 
A Mér eszközök 
A Jelöl  eszközök 
A Gyalugépek 
A Marógépek 
A Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
5 Építészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
4 Építészeti m szaki rajzról vázlat készítése 
5 M szaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése 
5 Tervdokumentáció értelmezése 
5 Mér eszközök használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 
5 Faipari gépek használata 
5 Elektromos épít ipari kisgépek használata 
5 Szerel  és bontószerszámok használata 
4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Önállóság 
Testi er  
Tájékozódás 
Térérzékelés 
Egyensúlyérzékelés 
Látás 
Felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Pontosság 
Szervez készség 

 
Társas kompetenciák: 

Meggy z készség 
Irányítási készség 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
017-09 Állványzatok készítése – hagyományos és korszer  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Értelmezi a tervdokumentációt 
Anyagszükségletet számol 
Elvégzi a tartóelemek kiosztását 
Elhelyezi a teherelosztókat 
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit 
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Merevítéseket készít 
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat 
Elkészíti a véd korlátot 
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges véd szerkezeteket 
Átadja a kész munkát 
Elbontja a véd felszereléseket 
A pallóterítést bontja 
A tartóelemeket és a rögzítést bontja 
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja 
Az állványanyagot fajtánként deponálja 
Irányítja és ellen rzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei 
C Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
C F részáru szárítási módjai 
C Az iparban használatos legfontosabb fémek 
C Különböz  fémek tulajdonságai 
C Köt anyagok felhasználása, típusai 
A Szabvány 
B Méretmegadási módok 
B Ábrázolási módok 
A Rajzszabványok és szabványos jelölések  
A Ábrázoló geometriai alapismeretek 
A Tervek és dokumentációk fajtái 
A F részek, f részgépek 
A Fafelület megmunkáló és emel gépek 
A Csavarbehajtó gépek 
A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok 
A Szerel  és bontó kéziszerszámok 
A Célszerszámok 
A Mér eszközök 
A Jelöl  eszközök 
A Gyalugépek 
A Marógépek 
A Kötések, kapcsolások, tartók 
A Feszít - és függeszt  m vek 
A Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók 
A Állványelemek készítése 
A Bontás és átalakítás 
A T zvédelmi el írások 
A T zveszélyes anyagok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Építészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
4 Építészeti m szaki rajzról vázlat készítése 
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5 M szaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése 
5 Tervdokumentáció értelmezése 
5 Mér eszközök használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 
5 Faipari gépek használata 
5 Szerel  és bontószerszámok használata, karbantartása 
4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Egyensúlyérzékelés 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Pontosság 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi er  
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Meggy z készség 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Felfogóképesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
018-09 Faszerkezetek építése – hagyományos és korszer  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Értelmezi a tervdokumentációt 
Anyagszükségletet számol 
Zsinórpadokat készít 
A szerkezeti elemeket méretre szabja 
Fakötéseket készít 
Az el készített elemeket a helyére teszi 
Az elhelyezett elemeket rögzíti 
A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján összeállítja 
Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi 
A merevít  elemeket beépíti 
Szerkezeti kiváltásokat készít 
Fafödémeket készít 
Ra-Re tartókat szerel 
Küls  és bels  faburkolatokat készít 
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Átadja a kész munkát 
Irányítja és ellen rzi a feladatprofilhoz tartozó tevékenységeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A A faanyag tulajdonságai, hibái betegségei 
A Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok 
C F részáru szárítási módjai 
C Köt anyagok felhasználása, típusai 
B Mérési módszerek 
A Anyagszükséglet 
A Szabvány 
B Méretmegadási módok 
B Ábrázolási módok 
A Rajzszabványok és szabványos jelölések 
A Ábrázoló geometriai alapismeretek 
A Tervek és dokumentációk fajtái 
A F részek, f részgépek 
A Fafelület megmunkáló és emel gépek 
A Csavarbehajtó gépek 
A Hasító és forgácsoló kéziszerszámok 
A Szerel  és bontó kéziszerszámok 
A Célszerszámok 
A Mér eszközök 
A Jelöl  eszközök 
A Gyalugépek 
A Marógépek 
A Kötések, kapcsolások, tartók 
A Fedélszerkezetek és héjazatok 
A Feszít - és függeszt  m vek 
A Bontás és átalakítás 
B Faszerkezet  házak, épületszerkezetek 
A Dúcolások, kiváltások 
C Beton- és vasbetonszerkezetek 
A Kiegészít  szerkezetek készítése (egyszer  bútorok, falépcs k, ajtók) 
B Zajcsökkentési megoldások 
A T zvédelmi el írások 
A T zveszélyes anyagok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Építészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
4 Építészeti m szaki rajzról vázlat készítése 
5 M szaki rajz jelölésrendszerének értelmezése 
5 Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése 
5 Geometria használati készsége 
5 Tervdokumentáció értelmezése 
5 Mér eszközök használata 
5 Rajzolóeszközök használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám 3723

5 Faipari gépek használata 
5 Szerel  és bontószerszámok használata 
4 Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Egyensúlyérzékelés 
Kézügyesség 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Pontosság 
Precizitás 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi er  
Térérzékelés 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Konszenzus készség 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Felfogóképesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat 
megtervezése (id terv) 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Munka- és balesetvédelmi el írások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek 
alkalmazása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
016-09 Zsaluzatok készítése – hagyományos és korszer  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kapott dokumentáció alapján (el lépcs ) zsaluzás készítése, összetett zsaluzat építése, 
bontása (csoportos feladat) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 180 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kiviteli rajz alapján zsaluzati rajz készítése, hagyományos zsaluzatok felhasználási 
területei, technológiája 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 45 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
017-09 Állványzatok készítése – hagyományos és korszer  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kapott dokumentáció alapján homlokzat állványzat építése, bontása (csoportos 
feladat) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 180 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Állványzati rajz készítése (hagyományos állványzat), szakmai megbeszélés az 
állványzatkészítésr l 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
018-09 Faszerkezetek építése – hagyományos és korszer  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Köt ácsmunkák elvégzése a technológiai folyamat ismertetése (ideiglenes vagy 
végleges ácsszerkezetek, fedélszékek, faanyagú födémszerkezetek, függeszt  és 
feszít  m vek, lépcs k, Ra-Re tartók, készházak) (csoportos feladat) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 240 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Vegyes ácsmunkák elvégzése, anyagkiválasztás szempontjai, min ségbiztosítás 
követelményei 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 180 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Kapott dokumentáció alapján megadott ácsmunkához idomterv készítése, 
anyagszükséglet számítása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 60 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
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3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Ács, állványozó 
mester 

Faipari kéziszerszámok X 
Faipari kézi elektromos kisgépek X 
Faipari telepített gépek X 
Mér eszközök X 
Szerel szerszámok X 
Állványkezel  célszerszámok X 
Bontószerszámok X 
M szaki dokumentáció X 
Számítógép X 
Szoftverek X 
Nyomtató X 
Egyéni és csoportos 
munkavédelmi eszközök, 
berendezések 

X 

Anyagmozgató gépek, eszközök X 
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2. BURKOLÓ 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Burkoló 33 582 03 1000 00 00 
K m ves 31 582 15 1000 00 00 
Magasépít  technikus 54 582 03 1000 00 00 
Mélyépít  technikus 54 582 04 1000 00 00 
Építészmérnök  
Épít mérnök  

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Burkoló 5  
K m ves 5 
Magasépít  technikus 3 
Mélyépít  technikus 3 
Építészmérnök 3 
Épít mérnök 3 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
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II. A Burkoló mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A Burkoló mester munkaterületének leírása 
 
El készít  munkát végez 
Elvégzi a munkafolyamat el készítését 
El készíti és kit zi burkolandó felületet 
Burkolat alatti aljzatokat készít (aljzatbetont, vakolatot) 
Hidegburkolatot készít vízszintes és függ leges felületre 
Parketta burkolatot, hajópadlót, lambériát készít 
M anyag- és sz nyegpadló burkolatot készít 
Antisztatikus és vezet képes burkolatot készít 
Önterül  burkolatot készít 
Térburkolatot készít 
Szerelt burkolatot készít 
T zvédelmi burkolatot készít 
A burkolatok elkészítését m szakilag dokumentálja 
A burkoló munkákhoz kapcsolódó normagy jteményt értelmez, költségvetést készít, és 
számlát ad 
A munkához kapcsolódó szerz dés- és munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, 
t zvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályokat és el írásokat alkalmazza 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Burkoló mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
K m ves mester 
 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Burkoló megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
019-09 Speciális burkolat készítése 
020-09 Hidegburkolási feladatok 
021-09 Melegburkolási feladatok 
022-09 Parkettázási feladatok 
023-09 Burkolás el készítése 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
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D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 



3732 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 
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Tulajdonságprofil: 
 

Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
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4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 
 

Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez 
Felméri a munkafeladat id beli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot 
Anyagszükségletet számol 
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökr l, gépekr l 
Ellen rzi a felhasználásra kerül  anyagokat 
Felvonul a megfelel  eszközökkel, munkaer vel a munkaterületre 
Egyeztet a tervez vel, a kivitelezésben résztvev  más szakmák képvisel ivel, a 
megrendel vel 
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet 
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Helyszíni méréseket végez 
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket 
A tervek alapján esetenként vázlatot készít 
Megel z  munkafolyamat produktumát ellen rzi 
Eszközeivel levonul a munkaterületr l 
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról 
Összegy jti, és szakszer en tárolja a keletkezett hulladékot 
Anyagok, eszközök szakszer  tárolását biztosítja 
Munkakörének megfelel  naplót vezet 
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, t z- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt 
Ellen rzi a munkavédelmi eszközöket 
Használja (biztosítja) az el írt munkavédelmi eszközöket 
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét 
Betartja a sajátos munkabiztonsági el írásokat 
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényez ket 
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedik 
Teljesíti a m emlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, m szaki 
el írások rá vonatkozó rendelkezéseit 
Megteszi a szükséges teend ket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban 
Részt vesz a számlák összeállításában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Anyagmennyiség-meghatározás 
B Rendelési dokumentumok 
B Szállítás 
B Munka megkezdésének feltételei 
A Munkaterület átadás-átvételének szabályai 
B Az elvégzett munka dokumentálása 
A Hulladékkezelés 
A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása 
B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek) 
B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló) 
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi el írások 
A Els segélynyújtás 
A T zvédelem 
A T zveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése 
B Hatósági el írások 
A Véd ruhák, véd felszerelések használata 
A Környezetvédelem 
B Felmérés szabályai 
B Kiviteli tervek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
4 Elemi számolási készség 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése 
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5 Építészeti jelképek értelmezése 
5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 
5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Szervez készség 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
019-09 Speciális burkolat készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A t zvédelmi el írásoknak, tervnek megfelel en el írt anyagot leszabja 
Elhelyezi a fogadószerkezetet 
T zvéd  falakat, burkolatokat, álmennyezeteket készít 
Elhelyezi és rögzíti az egyéb t zvédelmi borításokat 
T zvéd  csatlakozásokat készít, biztosít szerelvényeknél 
T zvéd  burkolatot készít kábelcsatornáknál, légtechnikai vezetékeknél 
A technológiai el írások szigorú betartásával hézagolást végez 
El készíti az aljzatot, konzultál a vezetékeket szerel  szakipar (elektromos, klíma stb.) 
munkatársaival 
Elhelyezi az álpadló támaszait, lábait 
Elhelyezi az álpadló elemeit (kazettáit) 
Homlokzati burkolatot készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B T zvédelmi burkolatok anyagai, felhasználásuk 
A Álpadló elemei, felhasználásuk 
B A speciális burkolat alá kerül  szerkezetek rétegrendje 
A T zvéd  burkolat szerelésének technológiája 
A Álpadló építésének technológiája 
B Homlokzati burkolat szereléstechnológiája 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Ábrázoló m szaki rajz olvasása, értelmezése 
5 Építészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
4 Kész speciális burkolat felmérése és elszámolása 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
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5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Látás 
Egyensúlyérzékelés 
Térlátás 
Pontosság 
Precizitás 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Testi er  
Térérzékelés 
 

Társas kompetenciák: 
Konszenzus készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Információgy jtés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
020-09 Hidegburkolási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elkészíti a betont 
Elkészíti a habarcsot 
Iránypontokat, vezet sávot készít 
Bedolgozza az aljzat anyagát 
Aljzatbetont készít 
Öntött burkolatot készít 
Vakol 
Ragasztóanyagot vagy ágyazóréteget kever 
Bels  falburkolatot készít 
Elhelyezi a felületre a burkolólapokat 
Burkolólapot vág 
Küls  padlóburkolatot készít 
Bels  padlóburkolatot készít 
K burkolatot készít 
Falsíkot, lejtéseket ellen riz 
Lábazat-, homlokzatburkolatot készít 
Élvéd elemeket helyez el 
Hézagol, fugáz 
Letisztítja a burkolatot 
Talajmunkával kialakítja a burkolat alapját 
Elkészíti a térburkolat aljzatát 
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Kialakítja a térburkolat szegélyét 
Lerakja a térburkolatot 
Tömöríti a térburkolatot 
Kihézagolja a térburkolatot 
Burkolati tervet készít hidegburkoláshoz 
Visszabontja a burkolatot és aljzatot 
Kijavítja, pótolja, cseréli a burkolatot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Köt anyagok, beton, habarcs tulajdonságai, jellemz i, fajtái 
A Hidegpadló burkolatok, csempeburkolatok anyagai 
A Térburkolatok anyagai 
A Fugaanyagok 
A Burkoló munkához szükséges épít ipari gépek 
A Masszakever , betonkever , vibrátorok 
B Talajmunkák, tömörítési munkák technológiája 
A Hidegburkolat készítésének technológiája (vízszintes és függ leges felületen) 
A Térburkolat készítésének technológiája 
A Burkolatkiegészít  elemek 
B Ábrázoló geometria 
B M szaki rajz 
B Burkoló szakrajz 
B Épületfizika (h - és nedvességhatások) 
B H  és nedvesség elleni szigetelések 
A Burkolatot fogadó szerkezetek jellemz i, min ségi követelményei (aljzatbeton, 

vakolat) 
B A hidegburkolat alá kerül  szerkezetek rétegrendje 
A Burkolat javítási munkáinak technológiája 
B Folyékony fólia 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Burkoló kéziszerszámok használata 
5 Vágáshoz, f részeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata 
4 Anyagmozgató kisgépek használata 
5 Beton- és habarcskever gépek használata 
5 Tömörít eszközök használata 
4 Szabadkézi rajz 
5 Burkolati rajz készítése 
4 Kész burkolat felmérése és elszámolása 

 
Személyes kompetenciák: 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Pontosság 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Közérthet ség 
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Irányítási készség 
Kapcsolatteremt  készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Áttekint  képesség 
A környezet tisztán tartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
021-09 Melegburkolási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Méretre szabja a burkolatot 
Fekteti és rögzíti a burkolatot 
Padlóburkolatot készít 
Falburkolatot készít 
Szegélyezi a burkolatot 
Elkészíti a burkolatot, tartó vázat 
Elhelyezi a h szigetel  anyagot 
Álmennyezetet szerel 
Kit zi az álmennyezet helyét 
Kijelöli a mennyezeten a függesztési pontokat, és rögzíti a függeszt  elemeket 
Elhelyezi a méretre vágott f tartókat és kereszttartókat 
A gépészeti szerelvények helyét ellen rzi 
Elhelyezi a vágott elemeket 
Homlokzatburkolatot szerel 
Visszabontja a burkolatot 
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a burkolatot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B M anyagok, PVC, gumi tulajdonságai, jellemz i, fajtái 
B M gyanta kezelése, keverése, tulajdonságai, jellemz i 
B H szigetel  anyagok tulajdonságai, jellemz i, fajtái 
A PVC, gumi, textilanyagú burkolatok 
B Álmennyezetek anyagai 
A Homlokzatburkolatok anyagai 
A Ragasztóanyagok 
A Burkoló munkához szükséges épít ipari gépek 
A Vágóeszközök, PVC-hegeszt  berendezések 
B Anyagmozgató gépek, emel gépek, kiegészít  segédberendezések (f t , 

elszívó) 
A Aljzatbeton készítésének technológiája 
B Habarcskészítés, vakolás technológiája 
B H szigetel  munkák technológiája 
A PVC, sz nyegpadlóburkolat készítésének technológiája 
B Szerelt burkolat készítésének technológiája 
B Teherhordó, térelhatároló szerkezetek 
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B A melegburkolat alá kerül  padlószerkezetek rétegrendje 
A Burkolat javítási munkáinak technológiája 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Ábrázoló m szaki rajz olvasása, értelmezése 
3 Építészeti m szaki rajz olvasása, értelmezése 
4 Kész burkolat felmérése és elszámolása 
5 Burkoló kéziszerszámok használata 
5 Vágóeszközök, PVC-hegeszt k használata 
5 Vágáshoz, f részeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata 
 

Személyes kompetenciák: 
Pontosság 
Er s fizikum 
Stabil kéztartás 
Kézügyesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
 

Társas kompetenciák: 
Határozottság 
Közérthet ség 
Irányítási készség 
Kapcsolatteremt  készség 
Konszenzus készség 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Áttekint  képesség 
A környezet tisztán tartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
022-09 Parkettázási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

El készíti a burkolat rögzítését, aljzatát 
Rögzíti a burkolatot 
Szegez 
Ragaszt 
Szegélylécet, takarólécet rögzít 
Felületkezelést végez 
Csiszolja a burkolatot 
Lakkozza a burkolatot 
Burkolati tervet készít parkettázáshoz 
Visszabontja a parkettát 
Kijavítja, pótolja, vagy cseréli a parkettát 
Parkettaburkolatot felújít 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Fa, fatermékek tulajdonságai, jellemz i, fajtái 
A Faanyagú burkolatok 
B Felületi bevonatok, fapácok anyagai 
B Felületkezel  és -véd  anyagok 
B Hígítók és oldószerek anyagai 
B Festékek, lakkok anyagai 
A Szegek, csavarok, rögzít anyagok 
A Ragasztóanyagok 
A Burkoló munkához szükséges épít ipari gépek 
A Famegmunkáló gépek (gyalugép, fúrógép, f részgép, csiszológép) 
A Parketta, hajópadló, lambéria burkolat készítésének technológiája 
B Ábrázoló geometria 
B M szaki rajz 
A Burkoló szakrajz 
B Parketta padlószerkezetek rétegrendje 
A Burkolat javítási munkáinak technológiája 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Burkoló kéziszerszámok használata 
5 Faipari kéziszerszámok használata 
5 Vágáshoz, f részeléshez, fúráshoz alkalmazott kisgépek használata 
4 Szabadkézi rajz 
5 Burkolati rajz készítése 
5 Kész burkolat felmérése és elszámolása 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Közérthet ség 
Irányítási készség 
Kapcsolatteremt  készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kontroll (ellen rz  képesség) 
Áttekint  képesség 
A környezet tisztán tartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
023-09 Burkolás el készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ellen rzi a munkaterület méretbeli kialakítását, lejtésviszonyait 
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Kijavítja, megtisztítja, nedvesíti a felületet 
Felhordja a felületre az alapozó anyagot 
Kit zi a burkolatot 
Összekeveri a burkolatalapozó alapanyagait 
Felhordja a felületre az önterül  burkolatalapozó anyagot 
Helyreállítja az aljzatot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Burkolatok mérése, számítása 
A Méretellen rzés 
B Burkolatterületek számítása 
A Pontok, egyenesek, ívek kit zése 
A Burkolatok kit zése 
A Mér eszközök, kit z eszközök 
B Önterül  burkolatok anyagai 
B Aljzatkiegyenlít , aljzatjavító anyagok 
B Épületszerkezetek fajtáinak rendeltetése 
B A burkolat alá kerül  szerkezetek rétegrendje 
A Aljzatkiegyenlítés, javítási munkák technológiája 
A Önterül  burkolatalapozó készítésének technológiája 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Mér - és kit z  eszközök használata 
4 K m ves és burkoló kéziszerszámok használata 
4 Kisgépek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Döntésképesség 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Közérthet ség 
Irányítási készség 
Kapcsolatteremt  készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Áttekint  képesség 
A környezet tisztán tartása 
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IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
1. A mestervizsga részei  
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat 
megtervezése (id terv) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Munka- és balesetvédelmi el írások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek 
alkalmazása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
019-09 Speciális burkolat készítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

T zvédelmi burkolat elemeinek el készítése beépítésre (tervek alapján) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

T zvéd  fal, burkolat készítése (csoportos feladat) 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 150 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Álpadló építése (csoportos feladat) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
020-09 Hidegburkolási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Aljzatbeton készítése, beton tulajdonságai, fajtái 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Oldalfalvakolat készítése, habarcs keverése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Hidegburkolati rajz készítése, burkolat (padlóburkolat, oldalfalburkolat) készítése 
élvéd  elemek elhelyezésével a szükséges anyagok, eszközök kiválasztását követ en 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Térburkolatok készítése, térburkolat típusai, burkolás technológiája 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
4. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
021-09 Melegburkolási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Burkolat lehetséges anyagainak meghatározása, szükséges anyagok, eszközök 
kiválasztása, melegburkolat készítése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Álmennyezet készítése (csoportos feladat) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Szerelt- és homlokzatburkolat készítése h szigetel  anyagok felhasználásával 
(csoportos feladat) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
022-09 Parkettázási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Parkettaburkolat készítése, szegélyléc elhelyezése, parketta típusok, típusokhoz tartozó 
burkolási technikák 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Parketta csiszolása, felületkezelése, felületkezelés anyagai 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Parkettaburkolat lerakásának módjai, burkolati terv készítése, szükséges anyagok 
meghatározása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 60 perc 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
023-09 Burkolás el készítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Burkolat kit zése, lejtésviszonyok ellen rzése, önterül , aljzatkiegyenlít , aljzatjavító 
anyag felhordása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 
2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Burkoló mester 

Kéziszerszámok X 
Kit z  eszközök X 
Anyagmozgató eszközök X 
Kever , fúró, vágógépek X 
Csavarozógép X 
Áramfejleszt  X 
Tárolókonténerek X 
Számítógép X 
Szoftverek X 
Nyomtató X 
M szaki dokumentáció X 
PVC hegeszt  X 
Faipari kéziszerszámok X 
Mér eszközök X 
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X 
 

3. BÚTORASZTALOS 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 
Bútoripari technikus 54 543 02 0010 54 01 
Fafeldolgozó technikus 54 543 02 0010 54 02 
  
Faipari mérnök  

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
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2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal 5 év faipari gyakorlat 
Fels fokú szakirányú végzettséggel 3 év faipari gyakorlat 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 

II. A Bútorasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A Bútorasztalos mester munkaterületének leírása 
 
El készíti az üzleti tervet 
Számítástechnikai eszközöket használ 
Betartja a munka-, t z- és környezetvédelmi el írásokat 
El készíti a biztonságos munkavégzést 
El készíti a gyártást 
Gyártási folyamatokat szervez 
Tömörfa alkatrészeket gyárt 
Faanyagot esztergályoz 
Furnérozott alkatrészeket gyárt 
Furnérozott bútorokat újít fel, intarziáz 
Felületkezelést végez 
Laminált bútoralkatrészeket gyárt 
Összeállítja a termék alkatrészeit 
M szaki adminisztrációt végez 
Készterméket csomagol, raktároz 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
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2. A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Bútorasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
Épületasztalos mester 
Kádár mester 
 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Bútorasztalos megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai 
008-09 Gyártásel készítési és min ségellen rzési feladatok 
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok 
011-09 Tervezési, szervezési feladatok 
012-09 Szerelési feladatok 
037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési 

és felületkezelési feladatai 
038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 
039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
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Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
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3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
  

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
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Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
 

Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
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B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 
munkaer  szükséglet felmérése 

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
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Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Eleget tesz a munkavédelmi el írásoknak 
Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai el írásoknak 
Eleget tesz a t zvédelmi el írásoknak 
Eleget tesz a környezetvédelmi el írásoknak 
Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó el írásoknak 
El készíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a 
munkavégzés feltételeit 
Gépeket, szerszámokat ellen riz, beállít 
Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, véd berendezést ellen riz 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek 
A Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai 
A Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei 
B Els segélynyújtás szabályai, esetei, teend i 
A T zvédelemmel kapcsolatos fogalmak, t zvédelmi besorolások és jelölésük 
A T zoltóberendezések kezelése, karbantartása 
A A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, el írások 
B Környezetvédelem 
B A faipari hulladékkezelési el írások betartása 
A Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai 

el írások) 
A A faipari munkavégzés feltételei 
B Géptani alapfogalmak 
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata 
A Faipari alapgépek használata 
A Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai el írásai 
B M szaki dokumentációk használata 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5 Gépek, szerszámok biztonságos használata 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Kézügyesség 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
Áttekint  képesség 
Helyzetfelismerés 
Körültekintés, el vigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
008-09 Gyártásel készítési és min ségellen rzési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szerz déseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel 
M szaki dokumentációt készít, használ 
Gyártási dokumentumokat készít, használ 
Anyag és eszközbeszerzést végez 
Alap- és segédanyagot kiválaszt, min ségellen rzést végez 
Gyártási el készületi munkákat végez 
Alkatrészek méreteinek ellen rzését végzi 
Ellen rzi a kész munkadarabot küls  megjelenés és min ség szempontjából 
Felületi hibákat javít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Szerz déskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás 
A Szakrajzi alapismeretek  
B Síkmértani alapok 
B Képalkotási módszerek 
B Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza 
A Részletrajzok készítése 
A Gyártási dokumentumok, fogalma 
A Technológiai utasítások értelmezése 
A A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, 

anyagválogatási módszerek 
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B Faipari szabványok 
B Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása 
A Egyszer  faipari termékek gyártása 
A A faanyagok m szaki és fizikai tulajdonságai 
A Hazai t level  és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz 
A Alapanyagok szakszer  tárolása 
B Faipari szabványok alkalmazása 
B Hibák, sérülések szakszer  javítása 
B Költségszámítási feladatok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Megrendelés, szerz dés készítése 
5 Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása 
3 Látványterv készítés kézi vázolással 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 A faiparban alkalmazott mér eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Döntésképesség 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Kapcsolatteremt  készség 
Kommunikációs rugalmasság 
Irányítási készség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 
Módszeres munkavégzés 
Rendszerez  képesség 
Áttekint  képesség 
Helyzetfelismerés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Piacfelmérést végez 
Kialakítja termékkörtét 
Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján 
Mintadarabot, termékismertet t készít 
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Bemutatja a korábban készített termékeit 
A megrendel  kérésére árajánlatot készít 
Anyagszállítási szerz dést köt 
Szakmai rendezvényeken vesz részt 
Jelenléti ívet vezet, ellen rzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást 
végez 
Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat 
Szállítólevelet, számlát állít ki 
Termékkísér  dokumentációt ellen riz 
Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellen riz 

 
Tulajdonságprofil:  
Szakmai kompetenciák:  

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai 
B Faipari késztermékek 
B Költségszámítások 
B Szállítási-, munkaszerz dés kötés szabályai 
B Garancia szabályai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5  Elemi szint  számítógép használat 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Kézírás 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
4 Elemi számolási készség 
3 Grafikonok készítése 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Szervez készség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Prezentációs készség 
Fogalmazó készség 
Nyelvhelyesség 
Kapcsolatteremt  készség 
Kezdeményez készség 
Meggy z készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerez  képesség 
Nyitott hozzáállás 
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Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Információgy jtés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Porelszívó berendezést ellen riz, üzembe helyez 
Ellen rzi a gépek állapotát, helyes m ködését, beállítás paramétereit 
Ellen rzi az anyag mennyiségét és min ségét, darabol 
Méretre munkálást végez 
Marási, fúrási, csiszolási m veleteket végez 
Esztergályozási munkákat végez 
Szerkezeti kialakítást végez 
Ellen rzi a gyártásközi munkafolyamatokat 
Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet 
Tömbösítést végez 
Többfunkciós gépeket kezel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Technológiai utasítások megértése 
A Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken 
A Faipari gépek biztonságos üzemeltetési el írásai 
A F részgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek 
A Faesztergagépek, csiszológépek 
B Forgácsolással kapcsolatos számítások 
A Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás 

adott m velethez, szerszám-karbantartási feladatok 
B Felületel készít  anyagok 
B Min ségbiztosítási feladatok 
B A fa ragasztás fogalma, jellemz i, er i, ragasztandó anyagok el készítése 
B Ragasztóanyagok el készítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai 
B Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Szorgalom, igyekezet 
Kézügyesség 
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Er s fizikum 
Állóképesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, el vigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
011-09 Tervezési, szervezési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és használja a szövegszerkeszt , táblázatkezel  programokat 
Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellen rzi a helyszínt 
Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel 
Megbeszélést folytat a megrendel vel 
Megtervezi a technológiai folyamatot 
Megtervezi a gyártás feltételeit 
Munkásokat felvesz és foglalkoztat 
Anyagok min ségét és mennyiségét ellen rzi 
Megszervezi a termék gyártását 
Kijelöli a gyártásközi ellen rzési pontokat, meghatározza a mér eszközöket 
A végterméket, annak mennyiségét és min ségét pontosan megállapítja 
Garanciális tevékenységet folytat 
Feljegyzi a késztermék db számát 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet) 
B Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek 
B Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei 
A Gyártási dokumentáció készítése, fajtái 
B M szaki rajzok készítése adott termékr l 
B M szaki dokumentáció készítése 
B Költségek számítása (el kalkuláció) 
B Gyártási folyamat megszervezése 
A Anyagok megválasztása, felhasználása 
B Utókalkuláció 
B A termék végs  min sítése 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5  Elemi szint  számítógép használat 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
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4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Faipari rajz készítése 
3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
4 Térérzékelés 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Rugalmasság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazó készség 
Udvariasság 
Kezdeményez készség 
Meggy z készség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Eredményorientáltság 
Helyzetfelismerés 
Tervezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Felfogóképesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
012-09 Szerelési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

El készíti a felületet 
Elvégzi a csiszolási m veleteket 
Szerelvények felhelyezése 
A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket 
A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket 
Végszerelési, összeállítási munkákat végez 
Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat 
Kereteket, kávákat, lapokat szerel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök el készítése, 

karbantartása, tárolása, szállítása 
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B Összeállítási feladatok megszervezése, el készítése 
A Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete 
B Fa felületek el készítése felületkezeléshez  
B Felület-el készítésre használt vegyi anyagok felhasználása 
A Leveg vel m ködtetett eszközök használata 
A Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete 
A Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete 
B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése 
A Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása 
B Tömbösítés, táblásítás fontossága 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
3 Faipari szerelési rajz készítése 
3 Épít ipari rajz olvasása, értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Szorgalom, igyekezet 
Térlátás 
Kitartás 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Kommunikációs rugalmasság 
Irányítási készség 
Segít készség 
Motiválhatóság 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Figyelem-összpontosítás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Áttekint  képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Helyzetfelismerés 
A környezet tisztán tartása 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési 

feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

M szaki rajz, szabástérkép alapján méretre szab, lapszabász gépeket kezel 
Egalizálást ellen riz 
Ellen rzi a préselési paramétereket 
Furnér el készítést végez 
Furnér terítéket készít 
Elvégzi a ragasztási m veletet 
Elvégzi a préselési m veletet 
Lapok pontos méretre vágását végzi 
Sík és térgörbe felületek furnérozását végzi 
Lezárja az éleket 
El készíti a furnérozott felületet 
Pácokat el készít, technológiáját, hibáit és okait ismeri 
Kiválasztja a felületkezel  anyagot 
Elvégzi a felületkezelési munkákat 
Kijavítja a felületkezelési hibákat 
Lapokat szerkezetté összeépít 
Aljazások, árkolások, vasalatok helyét kialakítja 
Felszereli a vasalatokat, ellen rzi annak m ködését 
El szerelési m veleteket végez 
Kezeli a faipari NC- és CNC-gépeket 
Gép és hibanaplót vezet (programozott gépeknél)  
Dokumentálja a gépsoroknál felmerül  hibákat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Szabástérkép, darabjegyzék készítése, használata 
B Kapcsolódó szakmai számítások 
B Furnérok gyártása, tulajdonságai, felhasználása 
B Ragasztó, furnérozó és présgépek 
B Lapok éleinek lezárása 
B Furnérok válogatása, teríték képzés, ragasztás anyagai 
B Lapanyagok furnérozása 
B Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok 
B Felületkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok 
B A pácolás, felületkezelés anyagai 
B Furnérozott alkatrészek, színezése felületkezelése 
B Vasalatok, zárak, szerelvények kiválasztása 
B Vasalat- és zárhelyek kialakítása 
B Lapok szerelése, szerkezet-összeépítés 
B Megmunkáló központok kezelése 
B Adatátviteli feladatok számítógépr l CNC-re 
B Karbantartási terv készítése 
B Karbantartási útmutatók összeállítása 
B Gépek kezelési útmutatójának elkészítése 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:  
3 ECDL CAD 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Idegen nyelv  géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Faipari rajz készítése 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Önfegyelem 
Felel sségtudat 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Er s fizikum 
Állóképesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Motiválhatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelem-összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Tervezés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Módszeres munkavégzés 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Figyelemmegosztás 
Felfogóképesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szekrényt gyárt 
Állványszerkezet  termékeket gyárt 
Székeket, fotelokat, kanapékat készít 
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Hever t, ágyat, gyárt  
Egyéb bútoripari terméket készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Bútorstílusok felismerése formai és szerkezeti elemek alapján 
B Tárgyak és történelmi korok meghatározása 
B Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti kialakításának lehet ségei, 

anyagok alkalmazása 
B Bútoripari szabványok alkalmazása 
C Fa- és egyéb anyagok lehet ségeinek alkalmazása a bútorgyártásban 
B Egyéb kiegészít  anyagok tulajdonságai 
B Min ség-ellen rzés feladatai 
B Nagyüzemi gyártás (sorozatgyártás) feladatai 
B Használati-kezelési útmutatók összeállítása 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Faipari rajzok készítése 
3 Épít ipari rajzok olvasása, értelmezése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Szorgalom, igyekezet 
Térlátás 
Kézügyesség 
Szervez készség 
Állóképesség 
Testi er  

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Kompromisszumkészség 
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Módszerkompetenciák: 

Eredményorientáltság 
Figyelem-összpontosítás 
Áttekint  képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Bútoripari esztergályozott alkatrészek készítésének technológiáját alkalmazza 
Háztartási kiegészít  eszközök gyártásának technológiáját alkalmazza 
Fából iskolai felszereléseket gyárt 
Ipari segédeszközöket gyárt 
Ipari, lakberendezési, iparm vészeti, háztartási cikkeket, dísztárgyakat és egyéb 
esztergályozással el állítható termékeket készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
C Fából készült alkatrészek tervezése 
B Anyagszükséglet meghatározása 
B Rajzkészítés a termékr l 
B A fa esztergályozásának technológiája  
C Költségszámítási feladatok 
C M szaki dokumentumok készítése, értelmezése, használata 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek:  
1 Elemi szint  számítógép-használat 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
3 Faipari rajz készítése 
3 Szabadkézi rajzolás 
4 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Szorgalom, igyekezet 
Önállóság 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Kitartás 
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Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Motiválhatóság 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Eredményorientáltság 
Figyelem-összpontosítás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Általános tanulóképesség 

 
 

IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal el zetesen egyeztetett 
vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó 
teljes m szaki tervdokumentációval. 
A m szaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11  Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11  Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munkaterület el készítése, gépek beállítása adott feladathoz 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és t zvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
4. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
008-09 Gyártásel készítési és min ségellen rzési feladatok 
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
M szaki rajz és m szaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az 
anyagok kiválasztása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerz déskötés 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 90 perc 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
5. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

T zoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Üzleti terv, szerz déskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 60 perc 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Forgácsolással faipari alkatrészek készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Szerkezeti kötések összeállítása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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7. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
011-09 Tervezési, szervezési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendel vel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Technológiai tervezési feladat, javítási feladat 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
8. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
012-09 Szerelési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Vasalatok, szerelvények felszerelése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
9. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
037-09 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, szerelési és felületkezelési 

feladatai 
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Egy adott méret  szekrényajtó készítése, furnér teríték készítése, préselés, éllezárás és 
a vasalat felszerelése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Ragasztás, pácolás, felületkezelés anyagai, felületkezelési eljárások 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 60 perc 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 

 
10. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
038-09 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Adott bútortípus meghatározott gyártási m veletei 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Bútorstílus-ismeret és szerkezeti rajz vagy technológiai leírás készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 90 perc 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 

 
11. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
039-09 Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alkatrészrajz, szabásterv készítése, költségszámítások 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Meghatározott vegyes faipari termék készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 
2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 
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2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Bútorasztalos  
mester 

Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:  
Szalagf rész X 
Lapszabász körf rész  X 
Asztalos körf rész X 
Sorozat fúrógép X 
Egyenget  gyalugép  X 
Vastagsági gyalugép X 
Asztalos marógép X 
Fels  marógép X 
Csiszológép (szalag csiszológép) X 
Kontakt csiszológép X 
Présgép X 
Éllezáró-gép X 
Felületkezel  kabin X 
Asztalosipari kézi kisgépek:  
Gyalugép X 
Fúrógép X 
Csiszológép X 
Lamellázó-gép X 
Fels -marógép X 
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Asztalosipari kézi szerszámok X 
Szerel szerszámok X 
Mér eszközök X 
Számítógép, szoftver (CNC) X 
Asztalosipari véd eszközök, felszerelések:  
Egyéni véd eszközök X 
Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint) X 
T zvédelmi felszerelések (T zvédelmi Szabályzat szerint) X 
Környezetvédelmi eszközök X 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
 

4. ÉPÜLETASZTALOS 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

 A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 
Épületasztalos 31 582 08 1000 00 00 
Bútoripari technikus 54 543 02 0010 54 01 
Fafeldolgozó technikus 54 543 02 0010 54 02 
  
Faipari mérnök  

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
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2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

OKJ-s szakmai bizonyítvánnyal 5 év faipari gyakorlat 
Fels fokú szakirányú végzettséggel 3 év faipari gyakorlat 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 

II. Az Épületasztalos mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. Az Épületasztalos mester munkaterületének leírása 
 
El készíti az üzleti tervet 
Számítástechnikai eszközöket használ 
Betartja a munka-, t z- és környezetvédelmi el írásokat 
El készíti a biztonságos munkavégzést 
El készíti a gyártást 
Gyártási folyamatokat szervez 
Másodlagos megmunkálást végez 
Tömörfa alkatrészeket gyárt 
Összeállítja a termék alkatrészeit 
Épületasztalos-ipari terméket gyárt 
Vasalatokat elhelyez, szerelvényez 
Laminált bútoralkatrészeket gyárt 
F részipari termékeket gyárt 
Készterméket csomagol, raktároz 
Lemezipari termékeket gyárt 
Küls  helyszíni szerelési munkát végez 
Üvegezési munkálatokat tervez, végez 
Szabadtéri gyermekjátékok gyártását elvégzi 
Egyéb faipari termékeket gyárt 
Faanyagot esztergályoz 
M szaki adminisztrációt végez 
Felületkezelést végez 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
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2. Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

Az Épületasztalos mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
Bútorasztalos mester  
Kádár mester 
 
 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

Az Épületasztalos megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai 
008-09 Gyártásel készítési és min ségellen rzési feladatok 
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok 
011-09 Tervezési, szervezési feladatok 
012-09 Szerelési feladatok 
040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése 
041-09 F részáru gyártási feladatai 
042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló 

feladatok 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
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Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
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3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 
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Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
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Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Eleget tesz a munkavédelmi el írásoknak 
Eleget tesz az üzemre és a gépekre vonatkozó biztonságtechnikai el írásoknak 
Eleget tesz a t zvédelmi el írásoknak 
Eleget tesz a környezetvédelmi el írásoknak 
Eleget tesz a karbantartásra vonatkozó el írásoknak 
El készíti a munkaterületet, kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, megteremti a 
munkavégzés feltételeit 
Gépeket, szerszámokat ellen riz, beállít 
Beállítja a biztonságtechnikai eszközöket, véd berendezést ellen riz 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Biztonságos munkavégzés szabályainak betartása, törvények, rendeletek 
A Biztonságos munkavégzés szakmai szabályai 
A Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei 
B Els segélynyújtás szabályai, esetei, teend i 
A T zvédelemmel kapcsolatos fogalmak, t zvédelmi besorolások és jelölésük 
A T zoltóberendezések kezelése, karbantartása 
A A villamos áram élettani hatásai, érintésvédelmi szabályok, el írások 
B Környezetvédelem 
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B A faipari hulladékkezelési el írások betartása 
A Faipari termékek készítésének általános követelményei (gyártástechnológiai 

el írások) 
A A faipari munkavégzés feltételei 
B Géptani alapfogalmak 
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata 
A Faipari alapgépek használata 
A Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai el írásai 
B M szaki dokumentációk használata 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5 Gépek, szerszámok biztonságos használata 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Kézügyesség 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
Áttekint  képesség 
Helyzetfelismerés 
Körültekintés, el vigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
008-09 Gyártásel készítési és min ségellen rzési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szerz déseket, megrendeléseket, visszaigazolásokat nyilvántart, kezel 
M szaki dokumentációt készít, használ 
Gyártási dokumentumokat készít, használ 
Anyag és eszközbeszerzést végez 
Alap- és segédanyagot kiválaszt, min ségellen rzést végez 
Gyártási el készületi munkákat végez 
Alkatrészek méreteinek ellen rzését végzi 
Ellen rzi a kész munkadarabot küls  megjelenés és min ség szempontjából 
Felületi hibákat javít 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Szerz déskötés szabályai, megrendelés, visszaigazolás 
A Szakrajzi alapismeretek  
B Síkmértani alapok 
B Képalkotási módszerek 
B Faipari alapszerkezetek vetületi és axonometrikus rajza 
A Részletrajzok készítése 
A Gyártási dokumentumok, fogalma 
A Technológiai utasítások értelmezése 
A A faipari termék készítésénél használt anyagok alkalmazási feltételei, 

anyagválogatási módszerek 
B Faipari szabványok 
B Gyártmány anyagainak mennyiségi meghatározása 
A Egyszer  faipari termékek gyártása 
A A faanyagok m szaki és fizikai tulajdonságai 
A Hazai t level  és lombos-fák, alkalmazása a faipari gyártmányokhoz 
A Alapanyagok szakszer  tárolása 
B Faipari szabványok alkalmazása 
B Hibák, sérülések szakszer  javítása 
B Költségszámítási feladatok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Megrendelés, szerz dés készítése 
5 Faipari szerkezeti és csomóponti rajzok, készítése és olvasása 
3 Látványterv készítés kézi vázolással 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 A faiparban alkalmazott mér eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Döntésképesség 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Kapcsolatteremt  készség 
Kommunikációs rugalmasság 
Irányítási készség 
Kompromisszumkészség 
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Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Felfogóképesség 
Módszeres munkavégzés 
Rendszerez  képesség 
Áttekint  képesség 
Helyzetfelismerés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Piacfelmérést végez 
Kialakítja termékkörtét 
Megtervezi a gyártmányokat az adott technológia, és a piaci felmérés alapján 
Mintadarabot, termékismertet t készít 
Bemutatja a korábban készített termékeit 
A megrendel  kérésére árajánlatot készít 
Anyagszállítási szerz dést köt 
Szakmai rendezvényeken vesz részt 
Jelenléti ívet vezet, ellen rzi a jelenléti ív helyes kitöltését, szabadság nyilvántartást 
végez 
Ellátja a napi adminisztrációs feladatokat 
Szállítólevelet, számlát állít ki 
Termékkísér  dokumentációt ellen riz 
Tanulói haladási naplót vezet, tanulói munkanaplót ellen riz 

 
Tulajdonságprofil:  
Szakmai kompetenciák:  

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Vállalkozással kapcsolatos dokumentumok készítési szabályai 
B Faipari késztermékek 
B Költségszámítások 
B Szállítási-, munkaszerz dés kötés szabályai 
B Garancia szabályai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5  Elemi szint  számítógép használat 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Kézírás 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
4 Elemi számolási készség 
3 Grafikonok készítése 
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Személyes kompetenciák: 
Önállóság 
Szervez készség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Prezentációs készség 
Fogalmazó készség 
Nyelvhelyesség 
Kapcsolatteremt  készség 
Kezdeményez készség 
Meggy z készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerez  képesség 
Nyitott hozzáállás 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Információgy jtés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Porelszívó berendezést ellen riz, üzembe helyez 
Ellen rzi a gépek állapotát, helyes m ködését, beállítás paramétereit 
Ellen rzi az anyag mennyiségét és min ségét, darabol 
Méretre munkálást végez 
Marási, fúrási, csiszolási m veleteket végez 
Esztergályozási munkákat végez 
Szerkezeti kialakítást végez 
Ellen rzi a gyártásközi munkafolyamatokat 
Gép-üzemeltetési dokumentációt vezet 
Tömbösítést végez 
Többfunkciós gépeket kezel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Technológiai utasítások megértése 
A Termékhez szerkezeti darabokat gyárt faipari alapgépeken 
A Faipari gépek biztonságos üzemeltetési el írásai 
A F részgépek, gyalugépek, marógépek, fúrógépek 
A Faesztergagépek, csiszológépek 
B Forgácsolással kapcsolatos számítások 
A Faipari gépeken alkalmazott szerszámok paraméterei, szerszámcsere, gépállítás 

adott m velethez, szerszám-karbantartási feladatok 
B Felületel készít  anyagok 
B Min ségbiztosítási feladatok 
B A fa ragasztás fogalma, jellemz i, er i, ragasztandó anyagok el készítése 
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B Ragasztóanyagok el készítése, technológiája, fajtái, ragasztási hibák és okai 
B Hosszúsági, szélességi, vastagsági ráhagyások 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
5 Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Szorgalom, igyekezet 
Kézügyesség 
Er s fizikum 
Állóképesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Segít készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, el vigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
011-09 Tervezési, szervezési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és használja a szövegszerkeszt , táblázatkezel  programokat 
Elektronikus adatfeldolgozást végez, ellen rzi a helyszínt 
Megrendelési adatokat felvesz, látványtervet készít kézzel vagy számítógéppel 
Megbeszélést folytat a megrendel vel 
Megtervezi a technológiai folyamatot 
Megtervezi a gyártás feltételeit 
Munkásokat felvesz és foglalkoztat 
Anyagok min ségét és mennyiségét ellen rzi 
Megszervezi a termék gyártását 
Kijelöli a gyártásközi ellen rzési pontokat, meghatározza a mér eszközöket 
A végterméket, annak mennyiségét és min ségét pontosan megállapítja 
Garanciális tevékenységet folytat 
Feljegyzi a késztermék db számát 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Épületasztalos-ipari szerkezetek tervezése (anyag, forma, szerkezet) 
B Épületasztalos-ipari technológiai alapismeretek 
B Bútorok méretezése, funkcionális követelményei, formaképzés alapelvei 
A Gyártási dokumentáció készítése, fajtái 
B M szaki rajzok készítése adott termékr l 
B M szaki dokumentáció készítése 
B Költségek számítása (el kalkuláció) 
B Gyártási folyamat megszervezése 
A Anyagok megválasztása, felhasználása 
B Utókalkuláció 
B A termék végs  min sítése 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5  Elemi szint  számítógép használat 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Faipari rajz készítése 
3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése, készítése 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
4 Térérzékelés 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Rugalmasság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazó készség 
Udvariasság 
Kezdeményez készség 
Meggy z készség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Eredményorientáltság 
Helyzetfelismerés 
Tervezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Felfogóképesség 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
012-09 Szerelési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

El készíti a felületet 
Elvégzi a csiszolási m veleteket 
Szerelvények felhelyezése 
A szakmai dokumentum alapján összeállítja a terméket 
A technológiai sorrend figyelembe vételével állítja össze a terméket 
Végszerelési, összeállítási munkákat végez 
Elvégzi a helyszíni szerelési munkákat 
Kereteket, kávákat, lapokat szerel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Szerelésnél alkalmazott kisgépek, kézi szerszámok, eszközök el készítése, 

karbantartása, tárolása, szállítása 
B Összeállítási feladatok megszervezése, el készítése 
A Termékek összeállításánál használt enyvek, ragasztók ismerete 
B Fa felületek el készítése felületkezeléshez  
B Felület-el készítésre használt vegyi anyagok felhasználása 
A Leveg vel m ködtetett eszközök használata 
A Összeállításnál alkalmazott szorító eszközök ismerete 
A Összehúzó vasalások, pántok, zárak, kulcsok ismerete 
B Termék gyártástechnológiai leírások értelmezése 
A Oldható kötések elemei, helyszíni szerelése, átadása 
B Tömbösítés, táblásítás fontossága 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
3 Faipari szerelési rajz készítése 
3 Épít ipari rajz olvasása, értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Szorgalom, igyekezet 
Térlátás 
Kitartás 
Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
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Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Kommunikációs rugalmasság 
Irányítási készség 
Segít készség 
Motiválhatóság 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Figyelem-összpontosítás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Áttekint  képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Helyzetfelismerés 
A környezet tisztán tartása 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ajtókat készít 
Ablakokat készít 
Legyártja a fa-fém-m anyag kombinált nyílászárókat 
Bels  ajtókat készít 
Elkészíti és felszereli az árnyékolástechnikai berendezéseket 
Elkészíti a beépített bútorokat 
Tervezi és elkészíti a lépcs ket és korlátokat 
Lakberendezési kiegészít ket gyárt 
Egyéb épületasztalos-ipari termékeket készít 
Beépíti a betöréstechnikai elemeket 
Kapukat készít 
Gyártja és lerakja s padlókat, parkettákat 
Elvégzi a küls  szerelési munkákat 
Elvégzi a termék min ségi ellen rzését 
Elvégzi a helyszíni szigetelési, hézagolási munkákat 
Küls  szerelési m veleteket végez 
Felszereli a takaróléceket és szerelvényeket 
Az elvégzett munka után takarítás után hagyja el a munkaterületet 

  
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B Egy oldalról tagozott ajtók készítése 
B Hang és h  szigetel  ajtók gyártása 
B Tolóajtók és forgó ajtók gyártása 
B Szélfogó ajtók és üvegfalak gyártása 
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B Erkélyajtók fajtái, szerkezete és készítése 
A Ajtók, ablakok fajtái és készítése 
B Különböz  árnyékoló berendezések készítése, szerelése 
B Tet ablak fajták, készítésük és beépítési módjuk 
C Épület kiegészít k készítése, szerelése 
B Falzárások, szegélylécek készítése és szerelése 
C Lépcs k fajtái, szerkesztése, készítése és szerelése 
C Különböz  m anyag ajtók, ablakok gyártása 
B Kombinált és biztonsági ajtók gyártása 
C Térelválasztó fal és harmonika ajtók készítése és szerelése 
C Történelmi ajtók, ablakok készítésének technológiája, m emlékvédelem 
C Padlók, parketták fajtái, gyártása és lerakása 
B Különböz  falburkolatok gyártása és szerelése  
C Mez gazdasági eszközök gyártása 
B Épületasztalos termékek gyártására alkalmazott faipari gépekkel 
B Épít ipari rajzok 
C Különböz  anyagokból készült árnyékoló berendezések fajtái, készítésük, 

szerelésük 
A M szaki dokumentumok készítése épületasztalos termékekr l 
A Üvegezéssel kapcsolatos szakmai ismeretek 
C Járm vek berendezésének készítése, és szerelése 
B Szerelési technikák 
B Utólagos költségszámítási feladatok 
B Technológiai leírások módosítása, egy adott termékre   
A Termék gyártástechnológiai leírások 
A Min ségbiztosítási feladatok 
B Épületasztalos termékek m veleteinek végzése faipari célgépeken 
B Épületasztalos termékek felületkezelése 
B Épületasztalos termékek szerelvényei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Épületasztalos termékek vetületi, metszeti, csomóponti rajzainak készítése, 

olvasása, értelmezése 
4 Épít ipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése 
3 Gépipari rajz ismeretek 
4 Megmunkálási jelképek értelmezése 
4 Elemi számolási készség 
4 Vázlatkészítés épületasztalos termékekr l 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Felel sségtudat 
Önfegyelem 
Szorgalom, igyekezet 
Önállóság 
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Stabil kéztartás 
Térlátás 
Szervez készség 
Er s fizikum 
Állóképesség 
Testi er  

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Kezdeményez készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Segít készség 
Motiválhatóság 

 
Módszerkompetenciák:  

A környezet tisztán tartása 
Figyelem-összpontosítás 
Áttekint  képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 
Helyzetfelismerés 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
041-09 F részáru gyártási feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tárolja és osztályozza a rönköt, annak mennyiségét, min ségét ellen rzi 
Beállítja a termék vágási vastagságát 
Elvégzi a rönkhasítási m veleteket 
F részárut osztályoz, válogat 
Megállapítja és megjelöli a min ségi osztályokat 
Szakszer en máglyáz 
F részárut csomagol 
Tömbösített faanyagot készít 

 
Tulajdonságprofil:  
Szakmai kompetenciák:  

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
B A bejöv  anyagokra vonatkozó min ségellen rzés 
B Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemz i, 

mozgások. Forgácsoló sebesség, el toló sebesség, felületi min ség 
B Rönk kihozatal számítási módok 
B Szabályos síkidomok kerülete és területe 
B Szabályos testek felszíne és térfogata 
B Különböz  fafajok f részárunak való feldolgozása  
A Rönkfeldolgozási technológiák, f részáru vágási módok 
A F részipari szerszámok, és élezése 
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B F részáru felvétele 
B F részáru tárolása és min ségének meg rzése, javítása. 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
5 Faipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Gépipari rajz olvasása, értelmezése 
5 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Er s fizikum 
Szorgalom, igyekezet 
Felel sségtudat 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Térbeli tájékozódás 
Monotónia-t rés 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
A környezet tisztán tartása 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Értékelés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Figyelemmegosztás 
Általános tanulóképesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elkészíti a faház, lambéria, padló, parketta alapanyagait 
Elkészíti a kerítésléc, láda, raklap alapanyagait 
Legyártja a mez gazdasági termékeket, szerszámnyeleket 
Legyártja a lépcs lapokat 
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Íves fa lépcs ket tervez, szerkeszt, gyárt 
El állítja az egyszer  faipari terméket 
Elvégzi a fahulladékkal kapcsolatos feladatokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata, gyártás közben és küls  szerelésnél 
A Faipari gépek biztonságos üzemeltetésének el írásai 
B Faipari m szaki dokumentumok készítése, értelmezése 
B Egyszer  faipari termékek költségszámítási feladatok 
B Egyszer  faipari termékek gyártásának szervezése 
B Hulladékgazdálkodási feladatok 
A Famegmunkálás 
A Gépek kezelési útmutatójának használata 
A Faipari gépi és kézi szerszámok élezése 
B Faipari forgácsolás elmélete, szögei, irányai. Gépi forgácsolás jellemz i, 

mozgások. Forgácsoló sebesség, el toló sebesség, felületi min ség 
A Rönkfeldolgozási technológiák 
A F részipari szerszámok és élezése 
B F részáru tárolása és min ségének meg rzése, javítása 
B Szabályos síkidomok kerülete és területe 
B Szabályos testek felszíne és térfogata 
B Különböz  fafajok f részárunak való feldolgozása  

 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
3 Idegen nyelv  géphasználati utasítások feliratok olvasása értelmezése, 

megértése 
5 Egyszer  faipari termékek rajzainak készítése, olvasása, megértése 
3 Gépipari rajz olvasása, értelmezése 
4 Épít ipari rajzok készítése, olvasása, értelmezése 
5 Megmunkálási jelképek értelmezése 
4 Vázlatkészítés egyszer  faipari termékekr l 
4 Komplex jelzésrendszerek 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Testi er  
Állóképesség 
Er s fizikum 
Kitartás 
Szorgalom, igyekezet 
Felel sségtudat 
Precizitás 
Kézügyesség 
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Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Motiválhatóság 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Figyelem-összpontosítás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Tervezés 
A környezet tisztán tartása 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Rendszerez  képesség 
Figyelemmegosztás 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal el zetesen egyeztetett 
vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és teljes m szaki 
tervdokumentációval. 
A m szaki tervdokumentáció értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11  Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 

2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11  Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
007-09 A biztonságos faipari munkavégzés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munkaterület el készítése, gépek beállítása adott feladathoz 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és t zvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-65% Nem felelt meg, 66-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
008-09  Gyártásel készítési és min ségellen rzési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

M szaki rajz és m szaki leírás alapján szabásjegyzék, anyagnorma készítése és az 
anyagok kiválasztása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerz déskötés 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
009-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

T zoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Üzleti terv, szerz déskötés, árajánlat készítése, szállítólevél és számla kiállítása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 60 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
010-09 Tömörfa megmunkálási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Forgácsolással faipari alkatrészek készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Szerkezeti kötések összeállítása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
011-09 Tervezési, szervezési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a megrendel vel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Látványterv készítése szabadkézi rajzolással vagy számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Technológiai tervezési feladat, javítási feladat 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
012-09 Szerelési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Vasalatok, szerelvények felszerelése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Épületasztalos vagy bútorasztalos szerkezet összeállítása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
040-09 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni szerelése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

El re megadott nyílászáró, vagy meghatározott elemének elkészítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott nyílászáró m szaki dokumentációjának, vagy meghatározott részeinek 
elkészítése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A meghatározott gyártási folyamat (az épületbe való beszerelésig) ismertetése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 
3. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 

 
10. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
041-09 F részáru gyártási feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Az adott f részáruhoz rönk kiválasztása, egy-kett  vágási m velet elvégzése a célra 
alkalmas géppel, az elkészült f részáru osztályozása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A rönkfeldolgozás követelményei a kihozatal és min ségi szempontok alapján 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 60 perc 
  
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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11. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
042-09 Egyéb épületasztalos-ipari feladatok és famegmunkáló feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Alkatrészrajz és m szaki leírás alapján egy egyszer  faipari termék készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Egy adott termék vagy alkatrész gyártástechnológiájának tervezése, 
anyagszükségletének kiszámítása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 60 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-64% Nem felelt meg, 65-100% Megfelelt 

 
2.  A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Épületasztalos  
mester 

Asztalosipari telepített megmunkáló gépek:  
Rönkvágó f részgép X 
Szalagf rész X 
Lapszabász körf rész  X 
Asztalos körf rész X 
Egyenget  gyalugép  X 
Vastagsági gyalugép X 
Asztalos marógép X 
Csiszológép (szalag csiszológép) X 
Kontakt csiszológép X 
Présgép X 
Éllezáró-gép X 
Felületkezel  kabin X 
Asztalosipari kézi kisgépek:  
Gyalugép X 
Fúrógép X 
Csiszológép X 
Lamellázó-gép X 
Fels -marógép X 
Asztalosipari kézi szerszámok X 
Szerel szerszámok X 
Mér eszközök X 
Számítógép, szoftver (CNC) X 
Asztalosipari véd eszközök, felszerelések:  
Egyéni véd eszközök X 
Munkavédelmi felszerelések (Munkavédelmi Szabályzat szerint) X 
T zvédelmi felszerelések (T zvédelmi Szabályzat szerint) X 
Környezetvédelmi eszközök X 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
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5. FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKED  
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A Fényképész és fotótermék-keresked  mestervizsgára 

jelentkezés feltételei 
 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Fényképész és fotótermék-keresked  mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Fényképész és fotótermék-keresked  52 213 01 1000 00 00 
Fotográfus (diplomás képesítés)  

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 

 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Fényképész és fotótermék-keresked  5 
Fotográfus (diplomás képesítés) 3 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 
II. A Fényképész és fotótermék-keresked  mester munkaterülete, 

a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 
 
1. A Fényképész és fotótermék-keresked  mester munkaterületének 

leírása 
 
Lakossági és közületi megrendelésre szakfényképészeti felvételeket készít 
Szaklaborban felvételi anyagokat dolgoz ki 
Videofelvételt készít 
Kikészítést és utómunkálatokat végez 
Számítógépet kezel 
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Retusál 
Laborál 
Kereskedik és szaktanácsot ad 
Adminisztrációt végez 
Munkavédelmi el írásokat tart be 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Fényképész és fotótermék-keresked  mesterképesítéssel rokon 

mesterképesítések 
 

A Fényképész és fotótermék-keresked  mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) 
megnevezése 

- 
 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Fényképész és fotótermék-keresked  megnevezés  mesterképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
062-09 Fényképész és fotótermék-keresked  mester 

felvétel-technikai feladatai 
063-09 Fényképész és fotótermék-keresked  mester 

technológiai feladatai 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
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Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
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3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
 

Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
 Piacgazdaság, piac 
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C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 
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Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
062-09 Fényképész és fotótermék-keresked  mester felvétel-technikai feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt gy jt a munkához, forrásmunkát végez 
Piacot felmér 
A megrendel  igényének megfelel en felvételi tervet készít vagy koncepciót alakít ki 
Szerz dést köt 
Egyezteti a felvételi tervet a megrendel vel, javaslatot tesz más megoldásokra 
A szolgáltatásra árajánlatot készít 
Megrendelést felvesz 
Szakfényképészeti felvételeket készít: 

- szolgáltató jelleg , tradicionális személyfényképek (portré, esküv , 
gyermekfotó) 

- stúdió és küls  helyszíni felvétel 
- lakásfotó, szabadtéri felvétel 
- eseményriport 
- iskolai összeállítások 
- igazolványkép 

Egyéb fotográfiai feladatokat végez (illusztráció, sajtó, prospektus, dokumentációs és 
egyéb célokra) 

- reprodukció 
- tárgyfotó 
- reklám- és modelles fotó 
- m szaki felvétel 
- épület- és városfotó 
- sajtó riport készítése 
- m vészi aktfelvétel készítése 
- a képek kiszerelése passzpartout-ban, albumban, keretben, kasírozás és fóliázás 

Eseményt rögzít 
Videofelvételt készít, szerkeszt (editál), hangosít különféle adathordozóra 
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Elad és szaktanácsadással látja el a megrendel t fényképez gép, film, papír, vegyszer, 
egyéb fotócikk terén 
Analóg és digitális képkidolgozásra megrendelést teljesít 
Megismeri a megrendel  elvárásait, a felvétel kés bbi felhasználását, ennek 
ismeretében dönt az archiválásról 
Kialakítja a fényképész m termet, gondoskodik a fényképezéshez szükséges 
eszközökr l 
A fotografálás küls  helyszínének adottságait elemzi 
Beállítja, irányítja a modellt (modelleket) 
Elrendezi a tárgyakat 
Hátteret választ, kontrollálja, beállítja a világítást 
Megválasztja a feladatnak megfelel  felvételi és kiegészít  eszközöket 
Meghatározza és beállítja a felvételi paramétereket, az expozíciós értékeket 
Meghatározza a képkivágást, komponál, exponál 
Próbafelvételt készít 
Kópiákat ellen riz és kiértékel, szükség esetén korrigál 
A megrendel nek megmutatja a felvételeket, igény szerint korrigál 
A kész munkát a megegyezés szerinti formában átadja a megrendel nek 
Az elkészült felvételt retusálja, szerkeszti, szükség szerint korrigálja, papírképet 
készít, utómunkát végez 
A megrendel  analóg vagy digitális adathordozón átadott saját anyagából a kívánt 
méretben és min ségben képet készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Fénytani ismeretek 
B Fotometriai alapfogalmak 
B Szenzitometria 
B A színek törvényszer ségei és kifejez ereje 
B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások, a tónusképzés 

lehet ségei 
B Fényforrások 
B Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása 
B A térábrázolás ismert perspektíva rendszerei 
B Konkrét feladat önálló, térbeni elképzelése, rekonstruálása 
C A m terem, m helyfelszerelés kialakításának szempontjai 
B A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai 
B Technikai - technológiai alapismeretek 
C Kreatív ötletek, vázlattervek készítése fotográfiai, grafikai, verbális 

eszközökkel 
C A feladat által megkövetelt küls  körülmények, feltételek (pl. helyszín, évszak, 

napszak) meghatározásának menete, módja 
B Fotóm termi berendezések (állványok, világítóberendezések, derít k stb.) 

kezelése 
B Számítógépek, szkennerek, nyomtatók kezelése 
B Adobe Photoshop vagy vele egyenérték  képfeldolgozó program alkalmazása 
B A hagyományos analóg fotográfiai eljárások elméleti ismerete 
B Digitális fotográfiai eljárás elméleti alapjai 
B Az elektronikus (digitális) képfeldolgozás, képmódosítás 
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B A digitális képmegjelenítés nyersanyagainak rendszerezése, kezelése 
B Digitalizálás 
B Digitális képfájl tömörítése 
A A fotográfia id tállóságának, archiválásának (analóg, digitális) elméleti alapjai 
A A fotográfia felvételi eszközeinek rendszerezése, m ködése, használata 
B A fotográfia optikai alapjai 
B Az objektívek fotográfiai jellemz i 
B A fotográfiához köt d  el készít  és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás, 

belépési és forgatási engedélyek, modellszervezés, energiabiztosítás stb.) 
elvégzésének módja 

B Szolgáltató jelleg  fotószolgáltatás sajátosságai 
A Az általános képkomponálási szabályok 
B Retusálás 
B A kész munka leadásának módja, a megrendel vel való elszámolás 
B A fotóarchiválás (rendszerezés, meg rzés) eszközei, technológiája és m veletei 
B Fényképez gépek és a felvételezés kiegészít  eszközeinek használata 
B A felvételhez szükséges eszközök kiválasztásának szempontjai 
B A felvételi pont meghatározásának szempontjai 
B A világítás beállításának, a felvétel komponálásának menete 
A A riportkép képkomponálási szabályai, a különböz  képi elemek felületképz  

lehet ségei 
B A fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások lehet ségei 
B Az eseményrögzít  tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának 

szempontjai 
B A feladat által megkövetelt szervezési, egyeztetési követelmények 

meghatározása 
C A digitális videofelvev  m ködése 
C A plánok rendszere 
C A mozgókép formanyelve 
B Az editálás lehet ségei és módszerei 
B Az esemény rögzítésének eszközei, menete 
B Az elkészült felvétel utólagos kezelésének módjai 
B Az elkészült felvétel másik adathordozóra történ  átvitelének módjai 
B Fényképezéssel kapcsolatos jogi ismeret (fotójog) 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 A fényképez gépeknek és videokameráknak, a felvételezés és kiegészít  
eszközeinek (objektívek, állványok, szín és konverziós sz r k, fénymér , vaku 
stb.) használata 

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Térérzékelés 
4 Mennyiségérzék 
4 Tájékozódás 
4 Szakmai nyelv  íráskészség 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Szakmai idegen nyelv  kifejezések ismerete 
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3 Szabadkézi rajz 
3 Elemi számolási készség 
4 Olvasott és hallott jogi nyelvezet, szöveg értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Önállóság 
Szervez készség 
Döntésképesség 
Küls  megjelenés 
Stabil kéztartás 
Precizitás 
Türelmesség 
Térlátás 
Kézügyesség 
Rugalmasság 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Empatikus készség 
Kezdeményez készség 
Határozottság 
Meggy z készség 
Konfliktusmegoldó készség 
Tolerancia 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerez  képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Tervezés 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Helyzetfelismerés 
Figyelem-összpontosítás 
Kreativitás, ötletgazdaság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
063-09 Fényképész és fotótermék-keresked  mester technológiai feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil:  

Megrendelést átvesz és a hozzá tartozó szükséges adminisztrációt elvégzi 
Hívógépet, nyomtatót el készít, ellen riz, üzembe helyez, karbantart 
Kontrollfilmet átfuttatja, értékeli 
A kidolgozandó filmet gépbe helyezi és elindítja a technológiai folyamatot 
Az oldatot utántölti, frissíti, cseréli a környezetvédelmi el írásoknak megfelel en 
Ellen rzi a laboratóriumi eszközöket igénybevétel, tisztaság szempontjából 
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Az alul- és a túlexpozíciót, a vizuális vizsgálat mellett etalonokkal és egyéb 
segédeszközök igénybevételével ellen rzi 
Képet nagyít, levilágít, nyomtat 
Meghatározza a kép elfogadható és elfogadhatatlan paramétereit 
Az elfogadhatatlan paraméterek okát megtalálja és elhárítja 
Szkennel, CD-t ír 
Hisztogrammot elemez 
Monitort, nyomtatót kalibrál 
Adathordozóról átmásol, szerkeszt 
Monitoron gradációt, színt, tónust, kivágásbeli átalakításokat elvégez 
Archivál analóg és digitális módon, katalogizál 
Áruismerettel rendelkezik 
Rendszerez, nyilvántartást vezet 
Csomagol, adjusztál 
Ellen rzi az elektromos eszközök biztonságos m ködését 
Biztonsági adatlapot beszerez és nyilvántart 
Nyilvántartást vezet a keletkezett veszélyes hulladékokról és leadásukról 
Biztosítja az egyéni véd felszereléseket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Az el hívás el készítésének mozzanatai 
B Az el híváshoz használt gépek, eszközök használatának alapvet  szabályai 
B A film szélességének megfelel  hívóeszköz kiválasztása 
C Az el hívott film ellen rzésének szempontjai 
B A fotográfia laboratóriumi és elektronikus képfeldolgozási eszközeinek  

– nagyítógépek, hívóberendezések, számítógépek, programok, szkennerek, 
levilágítók, nyomtatók stb. – rendszerezése, m ködése, használata 

B Sötétkamrai anyagok és berendezések (filmek, kazetták, el hívó tankok, 
hívógépek, vegyszerek stb.) kezelése 

B Fotólaboratóriumi anyagok és berendezések (fotópapírok, nagyítógépek, 
szárítógépek stb.) kezelése (sötétben is) 

B A fotódokumentáció alapismeretei 
A A fotográfia és film, videoanyagok archiválásának (analóg, digitális) elméleti 

alapjai 
B Oldatok pH értéke 
B A kidolgozó laboratórium elhelyezési rendje, munkarendszere, biztonsági 

eszközei 
B A különböz  printerek, másoló, nagyítógépek m ködési elve 
B H mérséklet-, id -, hatékonyság-, fedettség-, valamint a fokozat 

meghatározása 
B Utántöltési arány mérése, számítások segítségével 
B A szubsztraktív és additív színkeverési eljárások 
B Szín- és fedettség korrekciós eljárások 
B Színes fotóanyagok fotográfiai jellemz i 
B A színes negatív manuális és gépi kidolgozó eszközei és technológiája 
B Fotókikészítés és utómunkálatok 
B A képek retusálása 
C A csomagolás menete, szabályai 
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B A kidolgozásra leadott munkák archiválása, nyilvántartása 
B Anyagrendelés, anyagleltár 
B Adminisztráció 
C Biztonságos munkavégzés feltételei 
C Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
D Balesetvédelem 
D T zvédelem 
C Etika alapjai 
C Szolgáltatásetika 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Laboratóriumi eszközök használata 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
3 Elemi számolási készség 

 
 

Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Önállóság 
Precizitás 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 

 
Társas kompetenciák: 

Tömör fogalmazás készsége 
Tolerancia 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Rendszerez  képesség 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Figyelem-összpontosítás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
A mesterjelöltnek – a mestervizsgára jelentkezéssel egyidej leg – minimum 12 db, a saját 
munkájából összeállított, bemutatkozó képanyagot (mesterremeket) kell beadnia. 
Az alábbi témakörökb l választott három témából minimum négy-négy képet, a negyedik 
témából egy fotókönyvet. 
A beadandó képanyag tetsz leges technikai kivitelben készülhet, a képek hosszabbik oldala 
minimum 38 cm legyen. 
Választható témakörök: 

Portré (n i, férfi, gyermek) egész alakos vagy arckép 
Riport 
Tárgy 
Reklám 
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Épület 
Akt 
Esküv  
Zsáner 
Szabadon választott 
Makró 

A beadott képeket eredetiben és digitális adathordozón (CD-n) a vizsgabizottság archiválja, és 
oktatási célra felhasználhatja. Az ehhez szükséges jogi háttérr l a szerz  gondoskodik. 
A mesterremek értékelése: 0–80% Nem felelt meg, 81–100% Megfelelt 
 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11  Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11  Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
062-09 Fényképész és fotótermék-keresked  mester felvétel-technikai feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

M termi és küls  felvétel készítése digitális technikával 
Digitális képkorrekció 
(A két témából A4-es méret  kép készítése) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 480 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Részletekre irányuló kérdések megválaszolása és feladatok megoldása. 
A kérdéscsoportok: 
- eszközismeret 
- szakmai számítás (optikai leképezési vagy digitális) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Fotótechnikán alapuló eszközismeretek alkalmazása 
Fényképezéssel kapcsolatos jogi kérdések (fotójog) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0–60% Nem felelt meg, 61–100% Megfelelt 
2. feladat 0–60% Nem felelt meg, 61–100% Megfelelt 
3. feladat 0–70% Nem felelt meg, 71–100% Megfelelt 
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4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
063-09 Fényképész és fotótermék-keresked  mester technológiai feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Technológiai ismeretek és azok alkalmazhatósága 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Technológiai ismeretek, munka- és környezetvédelmi ismeretek, etika 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

45 perc (felkészülés id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0–60% Nem felelt meg, 61–100% Megfelelt 
2. feladat 0–70% Nem felelt meg, 71–100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Fényképész és 
fotótermék – 

keresked  mester 
Digitális / analóg professzionális fényképez gép  X 
Középformátumú fényképez gép X 
M szaki fényképez gép X 
Objektívpark X 
Fotóm termi berendezések X 
M termi villanó készülékek X 
Számítógépek  X 
Szkenner X 
Fotómin ség  nyomtató X 
Photoshop vagy más egyenérték  képfeldolgozó szoftver X 
Színes minilabor analóg / digitális kidolgozó gép X 
Képvágó asztal X 
Kivetít  X 
 

6. FODRÁSZ 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI  

 

I. A Fodrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Fodrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma 

Fodrász 33 815 01 1000 00 00 
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat
szakiránya id tartama (év) 

Fodrász 5 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 



3816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

II. A Fodrász mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó 
tevékenységek 

 
1. A Fodrász mester munkaterületének leírása 
 
Megteremti a vállalkozás feltételeit 
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira 
Fogadja a vendégeket 
El készít  feladatokat végez 
Hajmosást végez 
A haj és a fejb r kisebb rendellenességeit ápolja 
Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint 
Tartós hullámosítást, egyenesítést végez 
N i hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint 
Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint 
Gyermekhajvágást végez 
Hajformázást végez 
Arcborotválást végez 
Bajusz- és szakállkezelést végez 
Hajmunkát végez 
Speciális fodrászati tevékenységet végez 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 
Házi hajápolásra tanácsot ad 
Vállalkozás vezetésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok elvégzése 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Fodrász mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
Kozmetikus mester 
 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Fodrász megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai 
067-09 Fodrász mester férfi szakág feladatai 
068-09 Fodrász mester n i szakág feladatai 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
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E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
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Társas kompetenciák: 

Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
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4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, 
dokumentációt, nyomtatványokat 
Elkészíti az üzleti tervet 
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit 
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a 
m ködési engedély kiadásakor és a szolgáltatás m ködése során folyamatosan 
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Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési 
lehet ségeket 
Marketing és PR tevékenységet folytat 
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs m veleteket 
El készíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellen rzi a gépek üzemképes állapotát 
El készíti a véd eszközöket-felszerelést 
El készíti a napi dokumentációt 
Leltárt készít 
Feltölti a készleteket 
Tisztítja és fert tleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket 
Karbantartja az eszközöket, gépeket 
A felhasznált textíliát fert tleníti, mossa, vasalja 
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról 
Szelektíven gy jti a hulladékot 
Ismeri a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeir l 
és közegészségügyi ellen rzésr l szóló 40/2001 (XI. 23.) EüM rendeletben, valamint 
a kozmetikai termékekr l szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Vállalkozási formák 
D Piackutatás alapjai 
C Pénzügy alapjai 
C Számvitel alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
A Biztonságos munkavégzés feltételei 
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
A Balesetvédelem 
A T zvédelem 
A Közegészségügy 
A Veszélyes hulladék kezelése 
C Kommunikáció alapjai 
C Pszichológiai kultúra 
C Etika alapjai 
A Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos m ködés fenntartásához 

szükséges szabályok 
A Fogyasztóvédelmi szabályok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
5 Olvasott szöveg megértése 
4 Fogalmazás írásban 
4 Kézírás 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
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5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Döntésképesség 
Szervez készség 
Önállóság 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segít kész viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást a fejb rön, hajon kikérdezéssel, tapintással, 
szemrevételezéssel 
M veleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  eszközöket, segédeszközöket 
Fert tleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
B rpróbát végez 
Vendégnyilvántartást, fest könyvet vezet, esetleg számítógép segítségével 
El készíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint 
Beteríti a vendéget 
A hajmosás m veletét típusának és céljának megfelel en végzi el, esetleg masszázst is 
végez 
Befejez  feladatként ápolja a hajat és a fejb rt, helyre állítja a pH-t 
Kiválasztja a fejb r- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és 
technológiákat 
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint 
Összeállítja a kívánt színnek megfelel  festéket az oxidációs emulzió 
koncentrációjának, a keverési aránynak megfelel en, és meghatározza a hatóid t 
Elvégzi a hajfestési m veletet 
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Emulgeál 
El pigmentál, pigmentál 
Elvégzi az sz haj festését a megfelel  anyagok alkalmazásával 
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, 
eszközöket 
Elvégzi a megtervezett színezési m veletet  
Összeállítja a kívánt színnek megfelel  extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs 
emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelel en, és meghatározza a 
hatóid t 
Elvégzi a hajszín-világosítást az el sz kítés, utánsz kítés alapelvei, technológiája 
szerint 
Kiválasztja a melírozáshoz szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóid t 
Elvégzi a tervezett melírozási m veleteket 
Színváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán 
Hullámosításhoz/kiegyenesítéshez kiválasztja a hajtípusnak és frizurának megfelel  
anyagokat (pl. eltér  pH-jú oldatokat, el kezel ket), eszközöket, hatóid t 
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési m veletet 
Elvégzi a közömbösítést, fixálást 
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez) 
Tartós formaváltoztatást végez tupén, póthajon, parókán 
Festi, színezi a szakállt, bajuszt, m veleti tervet készít, elvégzi a vegyszeres 
m veletet, utókezelést végez 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényez i 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
C B r anatómiai felépítése és élettana 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcsz rzet élettana 
B Arc idegei 
B Koponya csontjai 
B Haj és fejb r elváltozásai és rendellenességei 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejb r ápolása 
A Hajfestés folyamatának technológiái 
A Színezés, tónusbiztosítás 
A Sz kítés és színelvonás technológiája 
A Melírozás technológiája 
A Színkeverés 
A Haj tartós formaváltoztatásai 
B Tervezés technológiai folyamata 
B El készítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám 3825

C Fert tlenít  szerek alkalmazási módjai 
B Hajszínváltoztatás tulajdonságai 
B Tartós formaváltoztatás anyagai 
B Hígítási, keverési arányok számítása 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
1 Elemi szint  számítógép-használat 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Stabil kéztartás 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Látás 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 
Közérthet ség 
 
Módszerkompetenciák: 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezés 
Áttekint  képesség 
Értékelés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
067-09 Fodrász mester férfi szakág feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven is 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segít kész viselkedéssel 
M veleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  eszközöket, segédeszközöket 
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Fert tleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
El készíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint 
Beteríti a vendéget 
Meghatározza a „O” pontot 
Átmenetet képez ollóval (stuccol) 
Borotválja, átvékonyítja a hajat 
A hajnövés széleit tisztára borotválja 
Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével 
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit 
Kialakítja a végs  formát a megfelel  finistermékek segítségével 
Elvégzi a borotválás el készít  m veleteit 
Elvégzi a borotválást a megfelel  irányok és borotvafogások alkalmazásával 
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait 
Bajuszt, szakállt vág 
Férfi klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényez i 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
C B r anatómiai felépítése és élettana 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcsz rzet élettana 
B Arc idegei 
B Koponya csontjai 
B Haj és fejb r elváltozásai és rendellenességei 
B Haj és fejb r ápolása 
B Arcápolás és borotválás 
A Hajvágás 
A Férfi hajvágás 
B Vizes haj formázása 
B Bajusz- és szakállkezelés 
B Száraz haj formázásának módjai 
C Hajmunka – tupé 
B Tervezés technológiai folyamata 
B El készítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fert tlenít  szerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzít k, finistermékek fajtái 
B Hígítási, keverési arányok számítása 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
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4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
1 Elemi szint  számítógép-használat 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Stabil kéztartás 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Látás 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 
Közérthet ség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezés 
Áttekint  képesség 
Értékelés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
068-09 Fodrász mester n i szakág feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

M veleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiség  eszközöket, segédeszközöket 
Fert tleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
Megtervezi a n i alaphajvágást 
Meghatározza a különböz  alaphajvágási követelmények vezet tincseit és a 
vezet tincsek hosszát 
Meghatározza a vezet tincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget 
A hajvágás folyamatában, menetében folyamatos, szakaszos ellen rzést végez 
Biztosítja a szükséges szimmetriát és ellen rzi 
Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellen rzi 
Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelel  hajszárítást végez 
Kialakítja a szükséges leválasztásokat 
Meghatározza a vezet tincset és a hajvágási szögeket 
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A megtervezett formához a szükséges technológiákkal elvégzi a hajvágást 
Ellen rzi a n i hajvágást 
A megszárított hajon befejez  hajvágási technikákat alkalmaz 
A formának megfelel en ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont 
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit 
Kialakítja a végs  formát a megfelel  finistermékek segítségével 
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít 
Vékony és vastag hajsüt vassal frizurát készít 
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít 
Formázza a hajat csavaróval, csipesszel 
Száraz hajat formáz hajsüt vassal vagy simítóval 
Hosszúhajat formáz felt zéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával 
A hajat fonja, sodorja, szövi 
Póthajat, póttincset készít 
Frizurát készít póttincs, póthaj alkalmazásával 
Parókát készít 
Frizurát készít parókán 
Hajhosszabbítást, hajdúsítást végez az ismert technológiákkal 
N i klasszikus vagy alkalmi, extrém hajviseletet készít 
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelel  anyagokkal, eszközökkel, 
technológiával, magatartással 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényez i 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
C B r anatómiai felépítése és élettana 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcsz rzet élettana 
B Arc idegei 
B Koponya csontjai 
B Haj és fejb r elváltozásai és rendellenességei 
A Hajvágás 
A N i hajvágás 
B Gyermekhajvágás 
B Vizes haj formázása 
B Száraz haj formázásának módjai 
C Hajmunka – póthaj, paróka 
B Tervezés technológiai folyamata 
B El készítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fert tlenít  szerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzít k, finistermékek fajtái 
B Hígítási, keverési arányok számítása 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
1 Elemi szint  számítógép-használat 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Stabil kéztartás 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Felel sségtudat 
Kézügyesség 
Látás 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Konfliktuskerül  készség 
Közérthet ség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezés 
Áttekint  képesség 
Értékelés 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján) 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
066-09 Fodrász mester vegyszeres munkafeladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Színváltoztatás, vendégfogadás, kalkuláció 30% 
Tartós formaváltoztatás – dauer – kalkuláció, tanácsadás az otthoni 
hajápoláshoz 30% 
Hajszerkezet-keresztmetszet ismertetése, a dauerolás folyamatában 
lejátszódó tartós változások ismertetése 20% 
A fodrászipar fejl dése, egy történelmi – régi – frizura ismertetése 20% 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A n i modellnek tartós formaváltoztatás kialakítása, a divat id szaknak megfelel  
vízhullám, frizura berakása, fésülése (a m velet babafejen is elvégezhet ) 
A n i modellnek hajfestés, melírozás egy technológiai folyamatban, és hajvágás az 
aktuális divatirányzat szerint, hajszárítás, 5 napnál nem régebbi b rpróba, 
dokumentáció 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 360 perc 
Az 1. m velethez a 2. vizsgafeladat megkezdése el tt el re elkészített munkatervet kell 
benyújtani, aminek tartalmaznia kell a folyamat leírását és a megtervezett végeredményt, az 
összehasonlítás érdekében. Után és t dauer is engedélyezett. Értékelés a fixálást követ en, 
formázás el tt vizesen. 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A húzott tételnek megfelel en: 
   - Ismertesse a színváltoztatás menetét! 
   - Ismertesse, hogyan hajtja végre a tartós formaváltoztatás! 
   - Ismertesse az alkalmazott technológiákat! 
   - Ismertesse, hogy a feladat elvégzéséhez milyen termékeket alkalmazna! 
   - Mondja el, milyen tanácsot adna a vendégnek az otthoni hajápoláshoz! 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 

5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
067-09 Fodrászmester férfi szakág feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Férfi klasszikus hajvágás, szárítás 60 perc 
Férfi divatos hajvágás, szárítás – el re elkészített színárnyalással 45 perc 
Borotválás 15 perc 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 

6. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
068-09 Fodrász mester n i szakág feladatai  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Konty – alkalmi frizura, díszítéssel, tressz tinccsel, 6 db illesztett 
tinccsel 60 perc 
Marcell vízhullám készítése, választék nélkül, babafejen 15 perc 
Klasszikus vashullám frizura készítése – 3 függ leges hullámsor 
kialakításával 45 perc 
Póthaj – Paróka – Tupé készítése, 5 cm tressz, 1 cm2 knippf 15 – 15 perc 
Az elkészített tressz tincsen Marcell vashullám kialakítása 15 perc 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 165 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kompakt forma, hajvágás 45 perc 
Lépcs zetes forma, hajvágás, szárítás 60 perc 
Uniform forma hajvágás, szárítás, babafejen 60 perc 
Fentr l lefelé hosszabbodó forma vágás, szárítás 60 perc 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 225 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Fodrász 
mester 

Kiszolgáló- és várakozó székek X 
Tükrös munkahelyek X 
Anyag- és eszköztároló polcok, inasok X 
Hajmosó tál X 
Elektromos kisgépek X 
Hajszárító búra X 
Klimazon X 
Hajvágás eszközei X 
Hajformázás eszközei X 
Tartós hajformázás eszközei X 
Hajszínváltoztatás eszközei X 
Borotválás eszközei X 
Tábla X 
TV, DVD lejátszó X 
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrény X 
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7. GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI M SZERÉSZ 
MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI 

 
I. A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mestervizsgára 

jelentkezés feltételei 
 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése azonosító száma 

Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  31 582 09 0010 31 02 
Központif tés- és gázhálózat rendszerszerel  31 582 21 0010 31 02 
Gáz- és h termel  berendezés-szerel  31 582 21 0001 31 02 
Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész 52 522 09 0000 00 00 
Épületgépész technikus 54 582 06 0010 54 01 
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány  
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök  
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 

 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  5 
Központif tés- és gázhálózat rendszerszerel  5 
Gáz- és h termel  berendezés-szerel  5 
Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész 5 
Épületgépész technikus 5 
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány 3 
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 3 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
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II. A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester munkaterülete, a 
mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 

 

1. A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester munkaterületének leírása 
 

A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester szakmájának gyakorlása során önállóan, 
korszer  kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, berendezésekkel, anyagokkal – 
megbízásra, illetve megrendelésre –  az alábbi jellemz  munkatevékenységeket végzi: 
Gázüzem  háztartási f z -, f t -, f t - és melegvíz-termel  készülékek szerelése, üzembe 
helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása 
Gáz- és olajellátó berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, szerkezeti 
részeinek javítása 
Ipari gáz- és olajtüzel  berendezések ég inek telepítése, üzembe helyezése, beszabályozása, 
karbantartása és javítása 
Gáz- és olajég k biztonságtechnikai szerelvényeinek és azok csatlakozási rendszereinek 
beszabályozása 
Gáz- és olajtüzel  berendezések funkcionális biztonsági, vezérl  elemeinek és füstgázoldali 
emisszió értékeinek m szeres vizsgálata 
Készülék gáznyomás szabályozók, készülékszabályozó és biztonsági armatúrák üzembe 
helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása 
Gáz- és olajüzem  h termel  berendezések villamos csatlakoztatása az el zetesen kiépített 
csatlakozó helyhez 
Gáz- és olajüzem  tüzel berendezések mechanikai részeinek karbantartása, cseréje 
Gáz- és olajüzem  tüzel berendezések vezérl  berendezéseinek ellen rzése, vizsgálata és 
cseréje 
Gáz- és olajüzem  tüzel berendezések szabályozóinak bekötése, m ködésük ellen rzése és 
beszabályozása 
Gáz- és olajüzem  berendezések szerkezeti elemeinek ellen rzése, javítása és cseréje 
Gáz- és olajtüzel  berendezések légellátó és égéstermék elvezet  cs vezetékeinek ellen rzése 
Gáz- és olajüzem  h termel höz csatlakozó f tési, melegvíz-ellátási rendszerek átvizsgálása, 
légtelenítése, tisztítása, biztonsági berendezéseinek ellen rzése és cseréje 
Gáz- és olajtüzel  berendezések energetikai vizsgálata, a veszteségek és a hatásfok mérése, 
elemzése 
Az el z ekben felsorolt munkák dokumentációinak értelmezése 
A munkák el zetes felmérése, megszervezése, árajánlat kidolgozása 
A munkák elvégzése, elvégeztetése, szakszer  irányítása és ellen rzése 
A munkák írásbeli feladatainak elvégzése, dokumentálása, nyilvántartása 
Az elvégzett munkák átadása, számla készítése 
A fogyasztó betanítása a gázfogyasztó berendezések kezelésére 
Meggy z dik a m szerek hitelesített, kalibrált voltáról. 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mesterképesítéssel rokon 

mesterképesítések 
 

A Gáz- és tüzeléstechnikai mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester 
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IV. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész megnevezés  mesterképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, t z- és 

környezetvédelmi feladatok 
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok 
064-09 Épületgépészeti feladatok 
065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester 

feladatai 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
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3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
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- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 
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Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 
 

Társas kompetenciák: 
Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 
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Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi, valamint a 
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb el írásokat 
Részt vesz a munka-, t z- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik els segélynyújtó és t zoltó eszközökr l 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelel en alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgy jtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó el írásokat 
Részt vesz a mentésben, els segélyt nyújt 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Környezetvédelmi ismeretek 
A T zvédelmi ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A T zoltó berendezések, eszközök 
A T zkár bejelentése 
A Els segély-nyújtási ismeretek 
B Munkavégzés szabályai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Információforrások kezelése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Els segélynyújtás 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felel sségtudat 
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Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerez  képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellen rzi a hatósági és gyártói engedélyek, 
jótállási feltételek meglétét 
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szell ztet  rendszereket, ellen rzi a 
légellátást 
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, 
m ködésüket, kialakításuk megfelel ségét 
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket 
Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék m szaki állapotát 
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos és f tési hálózatról 
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket 
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, f tés, elektromos), 
ellen rzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz) 
Ellen rzi a tüzel - és segédberendezések, az ég tér, t ztér, h cserél , kazántest stb. 
állapotát, megtisztítja az ég fejeket, fúvókákat 
Ellen rzi a reteszek m ködését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, 
technológiai reteszpróbát 
Ellen rzi ég fejeknél a program futását, a szell ztetést (szell ztetési id t) 
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát 
Kipróbálja a reteszek határértéken történ  üzem közbeni m ködését 
Ellen rzi a készüléket hibajelenségek imitálásával 
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket 
Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését 
Ellen rzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, f tés) 
Nyomáspróbát végez az átvev  jelenlétében (szilárdsági, tömörségi) 
Dokumentálja a m szaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelez i-szerelési 
nyilatkozatot ad 
Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági 
engedélyek beszerzésére (m emlék jelleg  épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti 
leveg  állapota stb.) 
Igény szerint el zetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a 
megfelel  készülék kiválasztását 
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról 
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki 
El készíti a fogyasztói szerz déskötést 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A GMBSz el írások alkalmazása 
A Gázberendezés elektromos bekötésének m veletei, szabályai 
A Gázkészülék beszabályozásának m veleti szabályai 
A Érintésvédelmi paraméterek, mérések m veleti szabályai 
B Környezetvédelmi mérések m veleti szabályai 
B Épületgépészeti rendszer 
A Kémény- és légutánpótlás h - és áramlástechnika 
A Gáztechnikai m szerek és mérések fajtái 
A Hibakeresés és hibafelismerés, elhárítás 
B Hatósági eljárások 
A Üzembe helyezés és szerviz rendszere 
A Berendezések átadásának módjai 
A Garanciális és jótállási feltételek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Épületgépészeti cs hálózati rajzok készítése 
5 Épületgépészeti cs hálózati rajzok olvasása 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Okok feltárása 
Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Körültekintés, el vigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
064-09 Épületgépészeti feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, 
technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, 
szabványok, m szaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség, 
áramer sség, ellenállás, frekvencia, fázis) 
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Ellen rzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá 
helyezi a m ködéshez szükséges berendezéseket 
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten 
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvet  hibákat állapít meg 
Szerel (javít, karbantart) egyszer  statikus vázszerkezeteket 
Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és 
helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és cs kötéseket 
Készít, bont, javít, cserél nem oldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott) 
Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket 
Általános min ség  hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel 
Általános min ség  hegesztett kötést készít gázhegesztéssel 
Ellen rzi a munka-, t z- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri 
Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, t z-, baleset- és környezetvédelmi 
el írásokat 
Ellen rzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, m ködését 
Ellen rzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, 
szilárdságát 
Ellen rzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, 
megközelíthet ségét 
Ellen rzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét, 
feltöltöttségét, az el beszabályozást 
Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mér eszközöket 
El írásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót 
Dokumentálja a javítást, az üzembe helyezést és az átadást-átvételt 
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történ  megfelel ségét 
A munkakörnyezetében lév kkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és 
a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb el írásokat 
Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát 
Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák 
képvisel ivel 
Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához 
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti 
feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal 
Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos 
tárolásáról 
Szelektíven gy jti az épületgépészeti szerelési munka során keletkez  hulladékokat, 
el írásosan kezeli a veszélyes hulladékokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemz i, értelmezési, készítési 

szabályai 
B Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazási lehet ségei 
B Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai 
C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások 
B Elektromos, cs hálózati és vezérlési rajzjelek 
B Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai 
B Szabványok, m veleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi 

jellemz i 
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A Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során 
és számításokban 

B Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és 
számításokban 

B Épületgépészeti anyagok mechanikai, h technikai, villamos, korróziós 
technológiai és egyéb tulajdonságai 

C Ívhegesztés gépeinek használati jellemz i és technológiai m veleti szabályai 
C Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemz i, technológiai m veleti 

szabályok 
C A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései, használati 

jellemz i 
B Mechanikai alapismeretek 
B Alapvet  statikai és dinamikai számítások 
A Alapvet  épületgépészeti áramlástani és h tani számítások 
A Alapvet  villamos ismeretek és számítások 
B Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellen rzési szabályai 
A Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellen rzések 

alkalmazási lehet ségei 
B El rajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai 
B Reszelés, f részelés, kézi szerszámélez  köszörülés, menetkészítés 

alkalmazása, m veleti szabályai 
B Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, m veleti szabályai 
B Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, m veleti szabályai 
B Oldható kötések szerkezeti és használati jellemz i 
B Nem oldható kötések szerkezeti és használati jellemz i 
B Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései 
A Érintésvédelmi alapismeretek 
A Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági el írásai 
A Gázhegesztés biztonsági el írásai 
A Ívhegesztés biztonsági el írásai 
A Egyéb hegeszt  és forrasztó eljárások biztonságtechnikája 
A Gépüzemeltetés biztonságtechnikája 
A Anyagmozgatás biztonságtechnikája 
A Épületgépészeti terv jellemz i 
A Az épületgépészeti tervjelek 
A Alapvet  korrózióvédelmi eljárások 
B Az épületgépészeti munkafolyamatok munka-, egészség-, t z- és 

környezetvédelmi alapismeretei 
D Gazdasági, munkajogi és munkaszervezési alapismeretek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Alapvet  elektromos szerel - és mér eszközök használata 
5 Általános kézi szerel szerszámok használata 
5 Cs szerelési kéziszerszámok használata 
4 Általános kézi kisgépek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Stabil kéztartás 
Precizitás 
Kézügyesség 
Kitartás 
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Egyensúly 
Bezártság- (sz k helyek) és magasságt rés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Fogalmazó készség 
Közérthet ség 
Prezentációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérl  és a szabályozó 
egységeket 
Ellen rzi a villamos motorok, ventilátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét és 
szükség esetén az áramfelvételét, szállítóteljesítményét 
Ellen rzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a m ködéshez szükséges 
berendezéseket. 
Ellen rzi a biztonsági és szabályzó-vezérl  elemek m ködésének helyességét 
Ellen rzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát 
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szell ztet  rendszereket, ellen rzi a 
légellátás, égéstermék elvezetés megfelel ségét 
Beüzemel, karbantart, javít ipari gáz- és olajég ket 
Átadja a beüzemelt berendezést 
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos 
adminisztrációs munkát végez 
Küls , bels  tömörtelenség ellen rzést végez 
Ellen rzi a tüzel - és segédberendezések, az ég tér, t ztér, h cserél , kazántest stb. 
állapotát, megtisztítja az ég fejeket, fúvókákat 
Ellen rzi a reteszek m ködését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, 
technológiai reteszpróbát 
Ellen rzi ég fejeknél a program futását, a szell ztetést (szell ztetési id t) 
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát 
Kipróbálja a reteszek határértéken történ  üzem közbeni m ködését 
Ellen rzi a készüléket hibajelenségek imitálásával 
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert 
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket 
A fogyasztóknak m szaki tanácsot ad készülékekr l és az üzemeltetésükr l, ismerteti 
a kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, 
újraindítást 
Biztosítja és ellen rzi a gáz- és tüzeléstechnikai készülék beüzemelésének, üzembe 
helyezésének és üzemeltetésének m szaki feltételeit 
A készülék ellen rzéséhez hibajelenséget imitál, elvégzi a biztonsági és technológiai 
reteszpróbákat 
Információk alapján és m szerrel hibát keres, megállapítja a hibát 
Feltárja a gátló vagy kizáró tényez ket 
Alkatrészt javít, cserél 
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Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék 
további javítását 
A vezérlés automatika állapotát ellen rzi 
A biztonsági, üzemi szerelvények állapotát ellen rzi 
Ellen rzi a gáztüzel  berendezésben az ég tér, t ztér, h cserél , kazántest 
megfelel ségét, megtisztítja az ég fejet, fúvókákat 
Ellen rzi, tisztítja a segédüzemi kalorikus gépeket 
Az ég ket, h cserél ket mechanikai, vegyi úton tisztítja 
Elvégzi a rendszerelemek (csapágyak) ken anyaggal való feltöltését, mozgató, forgató 
mechanizmusok kenését vagy szükség szerinti cseréjét. 
El készíti a rendszert szilárdsági és tömörségi nyomáspróbára a GMBSZ által el írt 
módon 
Ellen rzi a hajtásokat és a mozgó-forgó géprészek dinamikus állapotát (rezgés, hang, 
melegedés stb.) 
Ellen rzi a lángot, az üzemelést 
Ellen rzi a füstgázt (h mérséklet, összetétel) 
Gáz-leveg , olaj-leveg  arányt állít 
Olajtüzel  berendezést karbantart, javít 
Ellen rzi a tüzel  olajellátást (olajtároló és a napi olajtartály), utána üzembe helyezi 
Ellen rzi, beállítja az olajnyomást, a porlasztási h mérsékletet 
Ellen rzi az olajszintet a tárolóban 
Ellen rzi az olajszivattyú m ködését, szükség esetén légtelenít 
Ellen rzi, szükség esetén cseréli a h  hatására m köd  biztonsági szelepet 
Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és energetikai méréseket 
Teljesítményt, hatásfokot mér, számol 
Füstgáz-elemzést végez, füstgáz h mérsékletet mér 
El készíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat 
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat 
Dokumentálja a helyi, üzemi tevékenységet 
Dokumentálja a m szaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelez i-szerelési 
nyilatkozatot ad 
Vezeti a karbantartási naplót, jegyz könyvezi a hiányosságokat, megrendel i, javítási 
számítógépes nyilvántartást vezet 
Javaslatokat tesz a munkája során szerzett tapasztalatai alapján a javítási, szerelési és 
karbantartási utasítások pontosítására 
Jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki 
Dokumentált oktatást végez a kezel k, használók, tulajdonosok részére 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Gázberendezés elektromos bekötésének szabályai 
A Gázkészülék beszabályozásának m veleti szabályai 
A Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai 
A Környezetvédelmi mérések m veleti szabályai 
B F t berendezések üzemének környezeti hatásai 
B Épületgépészeti rendszerismeret 
B Kémény- és légutánpótlás h - és áramlástechnika 
B Égéstermék elvezet  rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai 
B Gáztechnikai m szerek fajtái és mérési lehet ségei 
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B Légállapot és zajmér  m szerek alkalmazási lehet ségei, mérési eredmények 
min sítésének módjai 

A Hibakeresés, hibajelenségek és okok összefüggései 
B Hatósági eljárás módjai 
A Berendezések átadásának módjai 
A Garanciális és jótállási feltételek 
A GMBSZ el írások 
B Üzemeltetési és karbantartási módok 
B Készülékek és berendezések 
C Szakmai kereskedelmi alapismeretek 
B Nagytömeg  testek mozgatásának biztonságtechnikája 
A Üzembe helyezés és szerviz rendszere 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Építési rajz olvasása, értelmezése 
5 Tüzeléstechnikai eszközök használata 
5 Tüzeléstechnikai jelképek és színjelölések értelmezése 
5 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése 
4 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése 
4 Épületgépészeti cs hálózati rajzok olvasása, értelmezése 
3 Épületgépészeti cs hálózati rajzok készítése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 
4 Elemi számolási készség 
5 Jelképek és színjelölések értelmezése 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 M szaki táblázatok értelmezése 
5 Mér eszközök, m szerek használata 
5 Biztonságtechnikai eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, el vigyázatosság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Okok feltárása 
Áttekint  képesség 
Módszeres munkavégzés 
Rendszerez  képesség 
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IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
 

1. A mestervizsga részei 
 

1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11  Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt  

 

2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Els segélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és t zvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék üzembe 
helyezése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 

5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
064-09 Épületgépészeti alapfeladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jellemz  készülék bekötési csomópont kialakítása gázhegesztés, keményforrasztás 
vagy flexibilis csatlakozással, a készülék elhelyezése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Általános épületgépészeti és technológiai ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 90 perc 
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Általános épületgépészeti és technológiai ismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  45 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
065-09 Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gáz- és olajtüzel  berendezések ellen rzése, karbantartása, azok elektromos bekötése, 
a reteszfeltételek ellen rzése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A tüzel berendezések általános hibái, a hibafelismerés folyamata, a vezérlés és a 
szabályozás kérdései 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Gáz- és tüzeléstechnikai berendezések üzemviteli feladatai 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
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3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 

V.  Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges 
eszközök és felszerelések minimuma 

Gáz és tüzeléstechnikai 
m szerész mester 

Számítógép X 
Szoftver X 
Kézi szerszámok X 
Kézi kisgépek X 
Egyéni véd eszközök X 
Univerzális villamos mér m szerek X 
Kiépített mérési körök X 
Gázt zhely X 
Konvektor X 

rlángos és elektromos gyújtású vízmelegít  X 
Fali f t készülék kombi illetve tároló csatlakozással X 
Kondenzációs készülék X 
Atmoszférikus gáztüzelés  állókazán X 
Blokk olaj és gázég  X 
Gázfogyasztó berendezések biztonsági, üzemi 
szerelvényei /mágnes szelep, érzékel k, stb. / 

X 

Tüzeléstechnikai mér berendezések / gázelemz , 
h mérséklet, nyomásmér , stb. / 

X 

Bels  tömörtelenség vizsgáló m szer X 
Analóg és programozható szoba termosztát, több 
f t körös rendszerek szabályzói, id járás függ  
szabályzó 

X 

Oktatás célú robbantott ábrák X 
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8. GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS 
CS HÁLÓZAT-SZEREL  

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  
mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  31 582 09 0010 31 02 
Épületgépész technikus 54 582 06 0010 54 01 
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány  

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  5 
Épületgépész technikus 5 
Gépészmérnöki szak, épületgépész szakirány 5 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
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II. A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester 
munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester 

munkaterületének leírása 

A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester szakmájának gyakorlása során 
önállóan, korszer  kézi és gépi eszközökkel, berendezésekkel, szerszámokkal és anyagokkal 
- megbízásra, illetve megrendelésre - az alábbi jellemz  munkatevékenységeket végzi. 

Tervdokumentációk és helyszíni bejárás alapján meghatározza az anyagszükségletet 
Tervdokumentációk alapján árajánlatot, költségvetést készít 
Az elkészült munkáról számlát ad 
Tervdokumentációk alapján munkaterületet el készít 
Szükséges szerszámokat, eszközöket megválaszt 
Gázfogyasztó készüléket elhelyez 
Különböz  anyagú csöveket szerel 
Cs kötéseket készít 
Cs alakító m veleteket elvégez 
Cs tartókat készít, beépít 
Nyomásszabályozót, gázmér  kötést kialakít, és azokat telepíti 
Gázfogyasztó berendezéseket felszerel 
Beköti a gázvezeték- és égéstermék elvezet  rendszerbe 
Elvégzi a fogyasztói és csatlakozó vezeték nyomáspróbázását 
Cs vezetékek korrózió elleni védelmét elkészíti 
Bontási és helyreállítási munkákat elvégez 
Kapcsolatot tart a megrendel vel, a fogyasztóval, a tervez vel és a szolgáltató vállalattal 
 
A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester tevékenységi körében elvégezhet  
munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lév  rendelete határozza 
meg. 
 
A mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal, arcképes igazolvánnyal rendelkez  mester 
rendeletben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult. 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  

mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mesterképesítéssel rokon 
mesterképesítés(ek) megnevezése 

Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész mester 
Vízvezeték- és központif tés szerel  mester 
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III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester megnevezés  mesterképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, t z- és 

környezetvédelmi feladatok 
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok 
051-09 Általános cs szerelési feladatok 
052-09 Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-

szerel  mester feladatai 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
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3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
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- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 
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Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 
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Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi, valamint a 
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb el írásokat 
Részt vesz a munka-, t z- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik els segélynyújtó és t zoltó eszközökr l 
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban 
A munkaterületet a szabályoknak megfelel en alakítja ki 
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgy jtés szabályait 
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó el írásokat 
Részt vesz a mentésben, els segélyt nyújt 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Környezetvédelmi ismeretek 
A T zvédelmi ismeretek 
A Munkabiztonsági ismeretek 
A T zoltó berendezések, eszközök 
A T zkár bejelentése 
A Els segély-nyújtási ismeretek 
B Munkavégzés szabályai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata 
4 Információforrások kezelése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése 
5 Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése 
4 Els segélynyújtás 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Felel sségtudat 
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Társas kompetenciák: 
Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 
 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Figyelem-összpontosítás 
Rendszerez  képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellen rzi a hatósági és gyártói engedélyek, 
jótállási feltételek meglétét 
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szell ztet  rendszereket, ellen rzi a 
légellátást 
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, 
m ködésüket, kialakításuk megfelel ségét 
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket 
Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék m szaki állapotát 
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos és f tési hálózatról 
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket 
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, f tés, elektromos), 
ellen rzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz) 
Ellen rzi a tüzel - és segédberendezések, az ég tér, t ztér, h cserél , kazántest stb. 
állapotát, megtisztítja az ég fejeket, fúvókákat 
Ellen rzi a reteszek m ködését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, 
technológiai reteszpróbát 
Ellen rzi ég fejeknél a program futását, a szell ztetést (szell ztetési id t) 
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát 
Kipróbálja a reteszek határértéken történ  üzem közbeni m ködését 
Ellen rzi a készüléket hibajelenségek imitálásával 
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket 
Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését 
Ellen rzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, f tés) 
Nyomáspróbát végez az átvev  jelenlétében (szilárdsági, tömörségi) 
Dokumentálja a m szaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelez i-szerelési 
nyilatkozatot ad 
Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági 
engedélyek beszerzésére (m emlék jelleg  épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti 
leveg  állapota stb.) 
Igény szerint el zetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a 
megfelel  készülék kiválasztását 
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról 
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Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki 
El készíti a fogyasztói szerz déskötést 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A GMBSz el írások alkalmazása 
A Gázberendezés elektromos bekötésének m veletei, szabályai 
A Gázkészülék beszabályozásának m veleti szabályai 
A Érintésvédelmi paraméterek, mérések m veleti szabályai 
B Környezetvédelmi mérések m veleti szabályai 
B Épületgépészeti rendszer 
A Kémény- és légutánpótlás h - és áramlástechnika 
A Gáztechnikai m szerek és mérések fajtái 
A Hibakeresés és hibafelismerés, elhárítás 
B Hatósági eljárások 
A Üzembe helyezés és szerviz rendszere 
A Berendezések átadásának módjai 
A Garanciális és jótállási feltételek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Épületgépészeti cs hálózati rajzok készítése 
5 Épületgépészeti cs hálózati rajzok olvasása 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Precizitás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Okok feltárása 
Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Körültekintés, el vigyázatosság 

 
Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
051-09 Általános cs szerelési feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira, 
technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentáció, gépkönyvek, 
szabványok, m szaki táblázatok, gyártmánykatalógusok) 
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Szerel állványt készít, ellen rzi az eszközök állapotát, szükség szerint cserét, javítást 
kezdeményez 
Dokumentáció alapján el rajzol a készülékek feler sítéséhez, faláttörésekhez 
Kijelöli a nyomvonalakat 
Elvégzi, vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító k m ves munkákat 
Képlékeny alakítást végez kézi alapm veletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.) 
Tervek alapján elkészíti (elkészítteti) a helyszínen, vagy a m helyben az egyedi, 
tartókat, rögzít ket, támaszokat, állványokat, gépalapokat 
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét 
Tömít  lemezb l tömít gy r t és alakos tömítést készít 
Tömített cs kötéseket készít, szerelést végez különféle cs anyagokból 
Ellen rzi a cs kötések tömörségét 
Javítás utáni méréseket, ellen rzéseket végez 
Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt 
A munkakörnyezetében lév kkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és 
a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb el írásokat 
Nagytömeg  gépegységeket szerel 
Közrem ködik nagytömeg  gépegységek, berendezések telephelyen belüli 
szállításában, beemelésében 
El írásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Szerel ipari állványok, kezel járdák, létrák biztonságtechnikája 
B Cs hálózat-szerelés fajtái 
C Tömít anyagok használati jellemz i, alkalmazási szabályai 
C Általános építési ismeretek 
B Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai 
B Épületszerkezetek h tani tulajdonságai 
C Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemz i 
B Lemezalakítási technológiája 
B Cs anyagok, cs szerkezetek, szerelvények, idomok 
C Szerel  k m ves ismeretek 
A Nagytömeg  tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 M szakirajz-olvasási készség 
3 Cs hálózati rajz készítési készség 
3 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
T r képesség 
Precizitás 
Egyensúly, bezártság- (sz k helyek) és magasságt rés 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
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Módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Módszeres munkavégzés 

 
Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
052-09 Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Lefekteti a gázvezetéket a talajba, szigeteli, és ellátja a korrózióvédelmet 
Ismeri és elvégzi az acélcs  lánghegesztését 
Ismeri és elvégzi az acélcs  ívhegesztését 
Speciális idomokat épít be a gázcs hálózatba cs anyag változási helyeken 
Gázcs hegesztést végez speciális technikákkal 
Ellátja a készülékekkel, gépekkel kapcsolatos karbantartási munkákat 
Kemény vörösréz vezetéket szerel 
Préskötést készít 
M anyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal 
Kialakítja a mér óra és nyomásszabályozók helyét 
Terv alapján elhelyezi és rögzíti a gázfogyasztó berendezéseket 
Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését 
Beépíti a szell z ket a kiviteli terv alapján 
Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket 
Összeállítja a "D" tervet 
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A A gázszolgáltatói alapfogalmak ismerete 
A Szolgáltatott gázok min ségi jellemz inek ismerete 
A Légellátás-, gázterhelés-számítási ismeretek 
B Mér óra és nyomásszabályzó felszerelési ismeretek 
B A gázfogyasztó berendezések ismerete (A, B, C) 
B Acélcs  hegesztési ismeretek 
B M anyagcs  hegesztés technológiája és m veleti szabályai 
B M anyagcs  hegeszt gépek m ködése és használati jellemz i, kezelési 

szabályai 
C Különböz  anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának ismerete 
B Égéstermék elvezet  rendszerek építési ismerete 
B "D" terv elkészítésének ismerete 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
3 Építési rajz olvasása, értelmezése 
3 Építési rajz készítése 
3 Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése 
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3 Épületgépészeti cs hálózati rajzok olvasása, értelmezése 
3 Épületgépészeti cs hálózati rajzok készítése 
3 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Kézügyesség 
Felel sségtudat 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
Konszenzuskészség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, el vigyázatosság 
Módszeres munkavégzés 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11  Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
013-09 Általános gépészeti munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Els segélynyújtás, újraélesztés 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és t zvédelmi ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
014-09 Gázkészülék-szerelési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék üzembe 
helyezése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
 

5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
051-09 Általános cs szerelési feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Általános cs szerelési el készít  és kiegészít  feladatok I. 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 105 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Általános cs szerelési el készít  és kiegészít  feladatok II. 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
052-09 Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel  mester feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gázvezeték-kiépítési, gázkészülék csatlakoztatási feladatok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 180 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemviteli feladatai 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 45 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 

VI. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 

felszerelések minimuma 
Gázfogyasztóberendezés- és 

cs hálózat-szerel  mester 
Számítógép X 
Szoftver X 
Cs vezetékek X 
Idomok X 
Segédanyagok X 
Berendezési tárgyak (kazánok, radiátorok, gázkészülékek) X 
Kéziszerszámok X 
Gépi szerszámok, vés - és fúrógépek X 
Darabolószerszámok (kézi és gépi) X 
Mér - és jelöl eszközök X 
Cs tisztító berendezések X 
Hajlítószerszámok X 
Véd eszközök és felszerelések X 
Hegeszt felszerelések X 
Létrák, állványok X 
Szállítóeszközök X 
Nyomáspróba-berendezések X 
Elszívók X 
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9. KÉZÁPOLÓ ÉS M KÖRÖMÉPÍT  
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
II. A Kézápoló és m körömépít  mestervizsgára jelentkezés 

feltételei 
 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
A Kézápoló és m körömépít  mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések 
(szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek: 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
a bemenethez elfogadható közép- és fels fokú szakirányú képzettségek felsorolása 

megnevezése azonosító száma 
 Kézápoló és m körömépít  33 815 02 0010 33 01 

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
Fels fokú szakirányú végzettség ebben a szakmában nincs, de pedagógiai képzettség 
beszámítható. 
 

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges: 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Kézápoló és m körömépít  szakmunkás bizonyítvánnyal 
Kéz és lábápoló, m körömépít  szakképesítés 

5 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 

II. A Kézápoló és m körömépít  mester munkaterülete, a 
mestercímhez kapcsolódó tevékenységek 

1. A Kézápoló és m körömépít  mester munkaterületének leírása 
1. A szolgáltatás megszervezéséhez és folyamatos m ködtetéséhez kapcsolódó gazdálkodási 

munkát és környezetvédelmi feladatokat végez. 
2. Szolgáltatás el készítési tevékenységeit végzi. 
3. A Kézápolás és m körömépítés folyamatait végzi. 
4. Speciális kézápolási és m körömépít  feladatokat végez. 
5. Befejez  és speciális befejez  m veleteket végez. 
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Kézápoló és m körömépít  mester tevékenysége 
 

1. Vállalkozás kialakításával és m ködtetésével kapcsolatos tevékenységeket végez 
(szalonkialakítás, személyi,- tárgyi feltételek, munka, t z baleset,- környezetvédelmi, 
jogi, pénzügyi, min ségvédelmi, biztosítás, marketing, PR, pályázat, továbbképzés, 
adminisztráció, logisztikai, pénzforgalmi, foglalkoztatás ügyi, oktatási feladatok) 
 

2.  Szolgáltatás el készítési feladatait végzi (anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, 
dokumentációvezetés), tisztít, fert tlenít, sterilizál, karbantart, a veszélyes anyagokat 
és a hulladékokat kezeli. 

 
3. A kézápolás és m körömépítés folyamatait végzi. 

- El készíti a szolgáltatást 
- Diagnosztizál, konzultál, kezelési tervet készít, dokumentál 
- Tisztít, fert tlenít 
- Hagyományos/klasszikus manik rt végez 
- Francia/korszer  manik rt végez 
- Japán manik rt végez 
- B rápolást végez (SPA, paraffin, masszázs) 
- Díszítést végez (b r, köröm) 
- Sablon technikával épít m körmöt 
- Tipes technikával épít m körmöt 
- Meger sít  technikával épít m körmöt 
- Leveg re köt  porcelán (acryl) anyaggal épít m körmöt 
- Zselé anyaggal épít m körmöt 
- UV porcelán anyaggal épít m körmöt 

 
4. Speciális m körömépítési feladatokat végez 

- Francia típusú, hajlított, szögletes formájú m körmöt épít 
- Körömágy meghosszabbítással épít m körmöt 
- Stiletto típusú,(vagy, egyéb a természetes formájú meghosszabbítástól eltér ) 

modern körömformát épít  
- Töltési m veletet végez 
- Általánostól eltér , deformált növés  körömre épít m körmöt 
- Díszített építést végez 
- Háromdimenziós díszítést készít 
- Egyéb díszítéseket végez 
 

5. Befejez  m veleteket végez. 
- Tisztítási, fert tlenítési, sterilizálási m veleteket végez 
- B rápolási feladatokat végez 
- Eszközök tisztítását, karbantartását végzi 
- Hulladékot kezel 

 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
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2.  A Kézápoló és m körömépít   mester képesítéssel rokon 
mesterképesítések 

 
A kézápoló és m körömépít  mester képesítéssel rokon képesítés(ek) megnevezése 

Fodrász mester 

Kozmetikus mester 

Lábápoló mester 
 

III. Szakmai követelmények 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 

A Kézápoló és m körömépít  megnevezés  mesterképesítés szakmai 
követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
069-09 Kézápoló és m körömépít  mester feladatai 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
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4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 

 
Társas kompetenciák: 

Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 
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Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
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B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
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Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, 
dokumentációt, nyomtatványokat 
Elkészíti az üzleti tervet 
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit 
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a 
m ködési engedély kiadásakor és a szolgáltatás m ködése során folyamatosan 
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési 
lehet ségeket 
Marketing és PR tevékenységet folytat 
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs m veleteket 
El készíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellen rzi a gépek üzemképes állapotát 
El készíti a véd eszközöket-felszerelést 
El készíti a napi dokumentációt 
Leltárt készít 
Feltölti a készleteket 
Tisztítja és fert tleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületet 
Karbantartja az eszközöket, gépeket 
A felhasznált textíliát fert tleníti, mossa, vasalja 
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról 
Szelektíven gy jti a hulladékot 
Ismeri a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeir l 
és közegészségügyi ellen rzésr l szóló 40/2001 (XI. 23.) EüM rendeletben, valamint 
a kozmetikai termékekr l szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Vállalkozási formák 
D Piackutatás alapjai 
C Pénzügy alapjai 
C Számvitel alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
A Biztonságos munkavégzés feltételei 
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
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A Balesetvédelem 
A T zvédelem 
A Közegészségügy 
A Veszélyes hulladék kezelése 
C Kommunikáció alapjai 
C Pszichológiai kultúra 
C Etika alapjai 
A Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos m ködés fenntartásához 

szükséges szabályok 
A Fogyasztóvédelmi szabályok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
5 Olvasott szöveg megértése 
4 Fogalmazás írásban 
4 Kézírás 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Döntésképesség 
Szervez készség 
Önállóság 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Határozottság 

Módszerkompetenciák: 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
069-09 Kézápoló és m körömépít  mester feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segít kész 
viselkedéssel 
El készíti a vizsgálandó felületet 
Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel 
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Meggy z dik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény 
A diagnosztizálás és a konzultálás eredményének megfelel en megtervezi a 
szolgáltatást 
El készíti a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint 
Tisztítja a kezelend  felületet 
Elvégzi a fert tlenítési m veleteket a feladatnak megfelel  fert tlenít vel 
Elvégzi a hagyományos/klasszikus manik rt 
Elvégzi a francia manik rt annak speciális eszközeivel és anyagaival 
Elvégzi a japán manik rt annak speciális eszközeivel és anyagaival 
Paraffinos ápolást végez kézen, annak speciális eszközeivel és anyagaival 
SPA-kezelést végez kézen  
Masszírozást végez kézen  
Elvégzi a természetes köröm díszítését kézen (lakkoz és egyéb díszítést végez)  
B rdíszítést végez kézen (pl.henna) 
El készíti a természetes köröm felületét m körömépítéshez 
M köröm díszítést végez 
Tippes technikával épít m körmöt 
Sablon technikával épít m körmöt 
Meger sít  technikával épít m körmöt 
Leveg re köt  porcelán ( acry) anyaggal épít m körmöt 
UV-zselével épít m körmöt 
UV-porcelánnal épít m körmöt 
Speciális m körömépítési feladatokat végez 
Francia típusú, hajlított, szögletes formájú m körmöt épít 
Körömágy meghosszabbítással épít m körmöt 
Stiletto típusú,(vagy, egyéb a természetes formájú meghosszabbítástól eltér ) modern 
körömformát épít  
Díszített építést végez 
Háromdimenziós díszítést készít 
Egyéb díszítéseket végez 
Töltési m veletnek megfelel en el készíti a len tt körmöt 
Az anyagcsoportnak megfelel en elvégzi a töltést 
Általánostól eltér , deformált növés  körömre épít m körmöt 
Formálási m veletet végez 
Elvégzi a befejez  m veleteket 
Eltávolítja a m körmöt 
Ellátja az esetleges sérüléseket 
Otthoni ápolásra ad tanácsot 
Kezelést szinten tartó termékeket értékesít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Kommunikációs alapismeretek 
A Szolgáltatásetika 
B Test felépítésének általános jellemzése 
A Sejtek, alapszövetek általános jellemz i 
B Keringés szervrendszere 
A Mozgás szervrendszer általános jellemzése 
A Csontok, izületek, izmok általános jellemzése 
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A Fels  végtag általános jellemzése 
A Kéz anatómiája: kéz csontjai, izületei, izmai 
A Kéz ortopédiai elváltozásai és okai 
A B r felépítése és élettana 
A B r funkciói 
A Köröm felépítése és élettana 
A B r elemi elváltozásai 
A B r betegségei 
A Köröm elváltozása 
A Deformált növés  körmök 
A Köröm betegségei 
A Ortopédiai elváltozások okozta b rtünetek 
A M köröm alapanyagok 
A Egyéb segédanyagok 
A Díszítéshez használt anyagok és díszít  elemek 
A Hatóanyagok és viv szereik szerepe és alkalmazásának lehet ségei 
A Kézápolást kizáró és befolyásoló tényez k 
A Kézápolás el készít  m veletei 
A Kézápolás folyamata, lépései 
A Manik r fajtái 
A Manik r fajták technológiái 
A B rápolási módok, technológiái 
A Masszázs típusai, kizáró körülményei 
A Masszázs hatásai 
A Kéz- és körömdíszítési módok 
A M körömépítést kizáró és befolyásoló körülmények 
A M körömépítés alapismeretei 
A M körömépítés szakaszai 
A M körömépítés technikái 
A Tippes technikával történ  építés 
A Sablon technikával történ  építés 
A Meger sít  technika alkalmazási módjai, technológiái 
A M köröm anyagtípusonkénti építéseinek általános tudnivalói 
A Leveg re köt  porcelánok építési technológiái 
A UV-zselés építés technológiája 
A UV-porcelán építési technológiája 
A Átlagostól eltér , deformált növés  körmök építési lehet ségei 
A Töltési, karbantartási és javítási m veletek 
A M köröm díszítési módjai 
A M köröm-eltávolítás módjai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Kézápoló eszközök használata 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
5 M körömépít  eszközök és gépek használata 
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Személyes kompetenciák: 
Felel sségtudat 
Stabil kéztartás 
Önállóság 
Szervez készség 
Kézügyesség 
Pontosság 
Szakkifejezések használata 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazókészség 
Tömör fogalmazás készsége 
Nyelvhelyesség 

 
Módszerkompetenciák: 

A környezet tisztántartása 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Tervezési képesség 
Információgy jtés 
Lényegfelismerés 
Ismertek helyén való alkalmazása 
Gyakorlatias feladatelemzés 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 
 

1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
1. vizsgafeladat:  

Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

Szóbeli 
Id tartama: 45perc (30perc felkészülési id  15 perc válaszadás) 
2. vizsgafeladat: Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc  
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 



3882 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
069-09 Kézápoló és m körömépít  mester feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kézápolás két kézen korszer  vagy hagyományos manik r technológiával, ápolással, 
díszítéssel, kezelési tervkészítéssel. (A VB döntése alapján) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

M körömépítés két kézen zselé anyagból, sablon technikával, francia típusú szögletes 
forma és arányos hossz megépítésével, vagy természetes hatású és formájú köröm 
kialakításával. (A VB döntése alapján) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 100 perc  
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

M körömépítés két kézen leveg re köt  porcelán anyagból, sablon technikával, 
francia típusú szögletes forma és arányos hossz megépítésével, vagy természetes 
hatású köröm kialakításával. (A VB döntése alapján) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  
gyakorlati 

Id tartama: 100 perc 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Töltés két kézen 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  

gyakorlati 
Id tartama: 100 perc 
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:  

M körömépítés két kézen tip technikával, zselé, porcelán, vagy UV porcelán 
anyagborítással. (A VB döntése alapján)  

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  
gyakorlati  

Id tartama: 100 perc 
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:  

Alkalmi m körömépítés két kézen esküv re vagy estélyre a mindenkori 
divatirányzatnak megfelel en. Beépített díszítés, valamint legalább a két kéz egy-egy 
ujján 3D technika alkalmazásával. 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 7. vizsgafeladat:  

M körömépítés két kézen UV porcelán anyaggal sablonos vagy tipes technikával, 
francia vég kialakítással, mandulaformával. (A VB döntése alapján) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  
gyakorlati 

Id tartama: 100 perc 
A hozzárendelt 8. vizsgafeladat:  

Felhasznált anyagok és tulajdonságaik 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  
szóbeli 

Id tartam: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 9. vizsgafeladat:  

A szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek (Anatómia, ortopédia, b rgyógyászat) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  

szóbeli 
Id tartam: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgabizottság által összeállított feladatcsoportban legyen egy: sablon technikával leveg re 
köt  porcelán anyaggal történ  építés, egy: sablon technikával, zselé anyaggal történ  építés, 
melyek közül csak az egyik, vagy a porcelán, vagy a zseléépítés történjék körömágy 
hosszabbítással és klasszikus francia fehér,- szögletes,- arányos hossz kialakítással, a másik 
minél természetesebb hatású legyen. Egy: díszített építés, egy: tipes technikával történ  
építés, egy len tt köröm töltése. Minden feladatot más modellen végezze el. A m köröm 
feladatok végzése során legalább egy darab köröm az általánostól eltér , er sen deformált 
növés  legyen. Egy modellen teljes kézápolási feladatot végezzen.  
Az épít  feladatokat az ápoló és díszít  szakasz el tt ellen riztetni és értékeltetni kell, a 
feladat csak ez után folytatható! 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
3. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
4. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
5. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
6. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
7. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
8. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
9. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 

2. A mestervizsga értékelése 
 
A vizsgázó teljesítményét az egyes vizsgamodulokban elért teljesítménye és a 
vizsgaszabályzatban meghatározott súlyozás figyelembevételével kell megállapítani a 
következ képpen: 
Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó 1.0/015-09 vizsgamodulnál az 1. vizsgafeladatot 
70%-ra vagy az alatt teljesítette, a 2. vizsgafeladatot 60%-ra vagy az alatt teljesítette, a 
2.0/069-09 modulnál valamely feladatot 80%ra vagy az alatt teljesítette. 
A számítás során a %-ban kifejezett értékek meghatározásakor az általános kerekítési 
szabályok szerint kell eljárni.  
A jelölt szakmai vizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen Megfelelt min sítést 
szerzett. A szakmai modul csak akkor tekinthet  sikeresnek, ha minden vizsgafeladatból 
81%-ra vagy felette teljesít. 
A jelöltnek javítóvizsgát kell tenni, ha az 1.0/015-09 vizsgarész 1. vizsgafeladatnál 70%-ra ,- 
a 2. vizsgafeladatnál 60%-ra vagy az alatti teljesítményt nyújtott. A 2.0/069-09 modulnál 
valamely feladatot 80%-ra vagy az alatt teljesítette. 
A javítóvizsga a szakmai vizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . 
Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
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3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 
A szakmai modulból felmentés nem adható! 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Kézápoló és 
m körömépít  mester 

Textília X 
Körömvágó és b rvágó olló (manik rhöz, m körömhöz) X 
B rfeltoló, b rfelkaparó (manik rhöz, m körömhöz) X 
Gyémántporos fémreszel   X 
Áztatótál (manik rhöz) X 
Textília (manik rhöz, m körömhöz) X 
A vizsgafeladatokban fellelhet , valamennyi m köröm építési, 
díszítési, ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag 

X 

Csiszológép (m körömhöz) X 
Sterilizáló (oktató vagy vizsgahelyszínenként, gazdálkodási 
egységenként) 

X 

Számítógép  X 
 

10. KOZMETIKUS 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 

szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

Kozmetikus 52 815 01 1000 00 00 
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
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2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Kozmetikus 5 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 
 

II. A Kozmetikus mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A Kozmetikus mester munkaterületének leírása 
 
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira 
B rdiagnózist készít 
A b rt letisztítja, peelingezi - mechanikai és kémiai úton, kézi és gépi eljárással, frimátorral, 
mikro- vagy hidrodermabrázióval 
Az arc, nyak, dekoltázs, a teljes test masszírozását végzi 
Felpuhít - borogatással, vaposonnal, arctermoforral, dezinkrusztációval 
Különféle b rtípusokat kezel 
Fert tlenítést végez, fert tlenít szerekkel, vioval 
Összehúz - nyugtat hatóanyaggal vagy a b rvasaló hideg funkciójával 
A b rt táplálja: hatóanyagos pakolással, iontoforézissel, ultrahangkezeléssel, t  nélküli 
mezoterápia alkalmazásával és egyéb eljárással 
Ránckezelést végez face-liftinggel, interferenciával, b rvasalóval, rádiófrekvenciával, 
dermorollerrel és egyéb eljárással 
A b rt kend zi: nappali, délutáni, koktél, színházi, estélyi, esküv i sminkkel 
Szempillát fest, szemöldököt formáz-fest megengedett oxidációs festékkel 
Sz kít  kezelést végez az adott testrészen 
A nem kívánt sz rszálat eltávolítja: egyszer használatos gyantával, tartós sz reltávolítással, 
IPL, szálankénti-t s epilálással, enzimes eljárással 
Testet formáz: iontophorézissel, mély-meleg terápiával, fóliázással, infrakabin használatával, 
izomtornáztatással, nyirokdrenázzsal, vacuum masszázzsal, t  nélküli mezoterápiával, 
rádiófrekvenciával 
B rt kend zi: nappali, délutáni, koktél, színházi, estélyi, esküv i sminkkel 
Két kezelés közötti id szakra házi ápolási tanácsot ad és terméket javasol 
Permanent make-upot készít 
Kézkezelést végez: radíroz, masszíroz, pakolást készít, paraffin fürd t alkalmaz 
Fényterápiát alkalmaz - lézerrel, polarizált fénnyel, infralámpával és UV fénnyel 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 
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A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 

Fodrász mester 

 

III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 

A Kozmetikus megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 

002-11 Vállalkozási ismeretek 

050-09 Kozmetikus mester feladatai 

015-09 Szépségszalon m ködtetése 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
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Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
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3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 
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- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
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B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 
munkaer  szükséglet felmérése 

B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
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Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
050-09 Kozmetikus mester feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

El készít a kezeléshez 
Diagnózist készít és felismeri a kozmetikus által kezelhet , illetve nem kezelhet  
elváltozásokat 
Kozmetikus által kezelhet  b rrendellenességet kezel 
Letisztítja a kezelend  b rfelületet 
Peelingezést végez a kezelend  b rfelületen 
Tonizálja a kezelend  b rfelületet 
Masszirozza a kezelend  b rfelületet 
Felpuhítja a kezelend  b rfelületet, felpuhító anyaggal, borogatással vagy készülékkel 
Kitisztítja a kezelend  b rfelületet 
Fert tleníti a kezelend  b rfelületet 
Helyspecifikusan összehúzza kezelt b rfelületet 
Helyspecifikusan nyugtatja a kezelt b rfelületet 
Helyspecifikusan táplálja a kezelt b rfelületet 
Helyspecifikusan regenerálja a kezelt b rfelületet 
Helyspecifikusan ránctalanítja a kezelt b rfelületet 
Helyspecifikusan hidratálja a kezelt b rfelületet 
A szem környékének kezelését végzi 
Kend zi a b rt, házi ápolására tanácsot ad 
El készít a testkezeléshez 
Diagnózist készít a testkezeléshez 
Letisztítja a kezelend  testrész b rfelületét 
Peelingezést végez a kezelend  testrész b rfelületén 
Tonizálja a kezelend  testrész b rfelületét 
A kiválasztott technikával hatóanyagos kezelést végez a diagnózis alapján 
Tanácsot ad az arc és a test házi ápolására, a vendég egészségének meg rzésére, az 
egészséges életvitel fenntartására 
Diagnózist készít sz kítéshez 
El kezelést végez a sz kítend  b rfelületen 
Testtájanként sz kít 
Sz kítés után utókezelést végez 
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El készíti a sz rtelenítést 
Diagnózist készít a sz rtelenítéshez 
El kezelést végez a kezelend  felületen 
Ideiglenes sz rtelenítést végez testtájanként 
Tartós sz rtelenítést végez testtájanként 
Utókezelést végez a sz rtelenítés után és otthoni ápolásra tanácsot ad 
Leolvassa az el zetesen elvégzett b rpróba eredményét 
El készíti a szempilla- és szemöldökfestést 
Szempillát és szemöldököt fest a kiválasztott szín és forma alapján 
Szempillát és szemöldököt lemos, utókezelést végez, házi ápolásra tanácsot ad 
Szemöldököt formáz 
Diagnózist készít a tartós smink elkészítése el tt 
El készíti az eljárás elvégzéséhez a vendéget és a szükséges gépet 
Elkészíti a tartós sminket a kiválasztott szín és forma alapján 
Utókezelést végez és otthoni ápolásra tanácsot ad 
El készíti a b rt a sminkeléshez 
Elkészíti az el zetesen megbeszélt alkalomhoz ill  sminket 
Kiegészít ket használ, fixálja a sminket, megtartási tanácsot ad 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Kommunikációs ismeretek 
A Pszichológiai kultúra tényez i 
A Etikai alapismeretek 
A Szolgáltatásetika 
B Sejt és alkotórészei 
B Szövetek jellemzése, felosztása 
B Szervek és szervrendszerek általános jellemzése 
B Biokémia 
A B r anatómiai felépítése 
A Kozmetikai kóroktan, tünettan 
A Elemi elváltozások 
A Tartós szempillafestés 
A Masszázs élettani hatásai, fajtái 
A B rtípusok jellemz i, kezelésük 
A Acne és kezelésük 
A Különböz  b rrendellenességek és kezelésük 
A Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák 
A Daganatok fajtái, megjelenési formái 
A Különleges kezelési eljárások 
B Kend zés, permanent make-up 
B Általános és szervetlen kémia 
B Szerves kémia 
B Kémiai számítások 
B Kozmetikai készítmények és alapanyagai 
A Fert tlenít szerek 
B Házi szerek 
B Gyógynövények alapismerete 
B Oldatok készítése 
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B Receptfelismerés 
B Pakolások készítése 
B Folyékony kozmetikumok 
B Egészségmeg rzés 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata 
3 Kozmetikában használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Látás 
Hallás 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kommunikációs rugalmasság 
Kezdeményez  készség 
Empatikus készség 
Fogalmazó készség 
Meggy z készség 
Irányítási készség 
Hatékony kérdezés készsége 
Határozottság 
Közérthet ség 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Problémaelemzés, -feltárás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 
A környezet tisztán tartása 
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Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, 
dokumentációt, nyomtatványokat 
Elkészíti az üzleti tervet 
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit 
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a 
m ködési engedély kiadásakor és a szolgáltatás m ködése során folyamatosan 
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési 
lehet ségeket 
Marketing és PR tevékenységet folytat 
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs m veleteket 
El készíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellen rzi a gépek üzemképes állapotát 
El készíti a véd eszközöket-felszerelést 
El készíti a napi dokumentációt 
Leltárt készít 
Feltölti a készleteket 
Tisztítja és fert tleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket 
Karbantartja az eszközöket, gépeket 
A felhasznált textíliát fert tleníti, mossa, vasalja 
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról 
Szelektíven gy jti a hulladékot 
Ismeri a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeir l 
és közegészségügyi ellen rzésr l szóló 40/2001 (XI. 23.) EüM rendeletben, valamint 
a kozmetikai termékekr l szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
C Vállalkozási formák 
D Piackutatás alapjai 
C Pénzügy alapjai 
C Számvitel alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
A Biztonságos munkavégzés feltételei 
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
A Balesetvédelem 
A T zvédelem 
A Közegészségügy 
A Veszélyes hulladék kezelése 
C Kommunikáció alapjai 
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C Pszichológiai kultúra 
C Etika alapjai 
A Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos m ködés fenntartásához 

szükséges szabályok 
A Fogyasztóvédelmi szabályok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
5 Olvasott szöveg megértése 
4 Fogalmazás írásban 
4 Kézírás 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Döntésképesség 
Szervez készség 
Önállóság 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 

IV. Mestervizsgáztatási követelmények 
A mestervizsgára bocsátás feltétele az 3. vizsgarész 2. vizsgafeladatához kezelési terv 
készítése. Ez a dokumentum nyomtatott formában készüljön, legyen esztétikus és jól nyomon 
követhet . Terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalt és a vizsga el tt 14 nappal a vizsgát 
szervez  kamaránál kell leadni. 

Az 1. vizsgarész 6. vizsgafeladatának megoldásához szükséges metódus a fenti kezelési terv 
melléklete legyen, maximum 3 oldal terjedelemben. 
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1. A mestervizsga részei 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
050-09 Kozmetikus mester feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Idegen modell fogadása (arc-nyak-dekoltázs b rének) diagnosztizálása, diagnosztizáló 
lap kitöltése, kezelési terv készítése (hatóanyag megnevezésével, helyspecifikusan), a 
b rön található rendellenességek felismerése és jellemzése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Saját modell szépít  kezelése (arc-nyak-dekoltázs), a modell b rének és korának 
megfelel en: letisztítás, peeling, hatóanyagbevitel elektrokozmetikai készülékkel, 
maszk hely-specifikus felhelyezése, arc-nyak-dekoltázs-szem masszázsa (nem 
iskolamasszázs, hanem a b rtípusnak megfelel  szalonmasszázs), az el re elkészített 
kezelési terv alapján 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó b rrendellenességek, ezek  jellemzése és a kezelés 
során felhasználható kozmetikumok ismertetése  (tételhúzás alapján) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai eljárások, az arc és a testkezeléseknél 
felhasználható kozmetikumok és gépek ismertetése, jellemzése (tételhúzás alapján) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:  

Különleges smink készítése (menyasszonyi vagy estélyi smink) 
M szempilla használata kötelez , díszítés az arc 1/3-án nem kötelez  jelleggel 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: 

Egy önállóan választott testkezelés bemutatása, hozott modellen, ennek metódusa az 
el re elkészített kezelési terv mellékletében szerepel 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 45 perc 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
4. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
5. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
6. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 

4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Kozmetikus 
mester 

Higiéniai eszközök, tartozékok X 
Egyéni véd felszerelések X 
Kezel szék /egy csoportban oktatott mesterjelölt: 2/ X 
Munkaszék /egy csoportban oktatott mesterjelölt: 2/ X 
Masszázságy X 
Nagyítós lámpa X 
Arcg zöl  vagy vaposon X 
Vió készülék X 
Iontophorézis készülék X 
Ultrahang készülék X 
Vákuum készülék X 
Microdermabráziós, vagy Hidroabráziós készülék X 
Frimátor X 
Mezoterápiás készülék X 
IPL X 
Bioptron/Active light lámpa X 
Interferencia, vagy ingeráramú készülék X 
Direkt epiláló készülék (vagy nagyfrekvenciás, vagy Blend, vagy 
impulzus epiláló) X 

Sminktetováló készülék X 
 

11. K M VES 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
I. A K m ves mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A K m ves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

K m ves 31 582 15 1000 00 00  
Magasépít  technikus 54 582 03 1000 00 00 
Mélyépít  technikus 54 582 04 1000 00 00 
Építészmérnök  
Épít mérnök  

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
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2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

K m ves 5 
Magasépít  technikus 3 
Mélyépít  technikus 3 
Építészmérnök 3 
Épít mérnök 3 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 

II. A K m ves mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A K m ves mester munkaterületének leírása 
 
Árajánlatot készít 
Megismeri és értelmezi az építési munkák tervdokumentációit 
Építési munkát el készít  m veleteket végez 
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket 
A hozzá beosztott dolgozókat irányítja, felügyeli munkájukat 
Épületek helyét kit zi (vízszintes és magassági kit zés) 
Alapozási és földmunkákat végez 
A szükséges segédszerkezeteket elkészíti és bontja (állványok, zsaluzatok) 
Gépi eszközöket kezel, karbantart 
Betonvas szerelési munkákat végez 
Új falszerkezeteket, nyílásáthidalókat, koszorúkat, födémeket készít monolit és el re gyártott 
anyagokból 
A megmaradó szerkezeteket helyreállítja, felújítja, meger síti, átalakítja 
Kéményeket, szell z ket, erkélyeket, párkányokat készít 
Lépcs szerkezeteket épít 
Nyílászárók és épületszerkezetek elhelyezési munkáit végzi 
Utólagos h szigetelési, vízszigetelési munkákat készít 
K munkákat, homlokzati díszburkolásokat készít 
Burkolatok aljzatait elkészíti 
Hidegburkolatot készít vízszintes és függ leges felületen 
Küls  és bels  felületképzéseket készít 
El írásoknak megfelel  méret  tet szerkezeteket épít 
Bontási munkákat végez 
Értékeli és min síti a végzett munkát 
Felel s m szaki vezetést végez 
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A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A K m ves mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A K m ves mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
Ács, állványozó mester 
Burkoló mester 
Tet fed  mester 

 
III. Szakmai követelmények 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A K m ves megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
026-09 Víz-, h - és hangszigetelés készítése 
027-09 Monolit beton készítése 
028-09 Falazás, vakolás 
029-09 Betonozási feladatok 
030-09 Speciális k m ves feladatok 
031-09 M emléki helyreállító feladatok 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
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Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
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3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 



3904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 
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  Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 
 

Személyes kompetenciák: 
Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
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Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez 
Felméri a munkafeladat id beli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot 
Anyagszükségletet számol 
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökr l, gépekr l 
Ellen rzi a felhasználásra kerül  anyagokat 
Felvonul a megfelel  eszközökkel, munkaer vel a munkaterületre 
Egyeztet a tervez vel, a kivitelezésben résztvev  más szakmák képvisel ivel, a 
megrendel vel 
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet 
Helyszíni méréseket végez 
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket 
A tervek alapján esetenként vázlatot készít 
Megel z  munkafolyamat produktumát ellen rzi 
Eszközeivel levonul a munkaterületr l 
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról 
Összegy jti, és szakszer en tárolja a keletkezett hulladékot 
Anyagok, eszközök szakszer  tárolását biztosítja 
Munkakörének megfelel  naplót vezet 
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, t z- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt 
Ellen rzi a munkavédelmi eszközöket 
Használja (biztosítja) az el írt munkavédelmi eszközöket 
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét 
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Betartja a sajátos munkabiztonsági el írásokat 
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényez ket 
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedik 
Teljesíti a m emlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, m szaki 
el írások rá vonatkozó rendelkezéseit 
Megteszi a szükséges teend ket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban 
Részt vesz a számlák összeállításában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Anyagmennyiség-meghatározás 
B Rendelési dokumentumok 
B Szállítás 
B Munka megkezdésének feltételei 
A Munkaterület átadás-átvételének szabályai 
B Az elvégzett munka dokumentálása 
A Hulladékkezelés 
A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása 
B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek) 
B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló) 
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi el írások 
A Els segélynyújtás 
A T zvédelem 
A T zveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése 
B Hatósági el írások 
A Véd ruhák, véd felszerelések használata 
A Környezetvédelem 
B Felmérés szabályai 
B Kiviteli tervek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
4 Elemi számolási készség 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
5 Építési ütemtervek olvasása, értelmezése 
5 Építészeti jelképek értelmezése 
5 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 
5 Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Pontosság 
Precizitás 
Szervez készség 

 
Társas kompetenciák: 

Interperszonális rugalmasság 
Segít készség 
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Módszerkompetenciák: 
Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
026-09 Víz-, h -és hangszigetelés készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

El készíti, tisztítja a felületet 
Kell sít, a szigetelés aljzatát alkalmassá teszi 
Kialakítja a hajlatokat, a hajlater sítéseket 
A gépészeti áttörések környezetét el készíti 
A technológia szerinti szigetel anyagot használ 
Kent vagy szórt szigetelést készít 
Szigetel lemezeket fektet 
A csatlakozások környezetét a technológiának megfelel en meger síti, kialakítja 
Megvizsgálja a szigetelend  felületet 
Kell síti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása el tt 
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a feler sít  elemeket 
Elhelyezi a h szigetel  anyagot, táblákat 
Elvégzi az anyag rögzítését 
Elválasztó réteget, párakiegyenlít  réteget helyez el 
Gondoskodik a h - és hangszigetel  anyag védelmér l 
Utólagos szigetel  munkák el tt feltárással diagnosztizál 
Megvédi a kész szigeteléseket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Szigetelési módok, eljárások 
B Szigetelésekre vonatkozó szabványok 
B Szerkezetek 
A Tervjelek 
A Tervolvasás 
C Szigetel anyag-gyártás folyamata 
A Elhelyezési el írások 
A Szigetel anyagok rögzítési módjai 
A Vízszigetel  anyagok fajtái, felhasználásuk 
A H - és hangszigetel  anyagok fajtái, felhasználásuk 
A Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái, felhasználásuk 
A Rögzítések fajtái, rögzít  anyagok felhasználása 
A Vízelvezet  anyagok fajtái, felhasználásuk 
B Anyagok kölcsönhatása 
B Anyagok tulajdonságai 
C Anyagvizsgálati módszerek 
B Anyagkezelés 
B Ragasztóanyagok káros hatásai 
A Kézi szerszámok 
A Vágó-, el készít  eszközök 
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B Rögzít  kisgépek 
A Ragasztóanyag el készítéséhez használható berendezések 
C Hatósági el írások 
A Anyagjelölés 
B Méretmegadási módok 
A Érintésvédelem 
B Közm csatlakozások 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Géphasználati feliratok, piktogramok értelmezése, megértése 
4 Építészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Szigetelési jelképek értelmezése 
5 Építész szerkezeti jelképek értelmezése 
5 Szintjelek értelmezése 
4 Mechanikai törvényszer ségek megértése 
4 Gépek, berendezések m ködtetésének megértése 
5 Vízszigetel  szerszámok használata 
5 H -, hangszigetel  szerszámok használata 
4 Szigetel  kisgépek használata 
5 Ragasztóanyag el készítés gépeinek, berendezéseinek használata 
5 Ragasztás, szerelés eszközeinek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Döntésképesség 
Precizitás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Kompromisszumkészség 
Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Rendszerekben való gondolkodás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
027-09 Monolit beton készítése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alapot készít 
Födémet készít 
Áthidalót, koszorút készít 
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Falat, pillért, oszlopot készít 
Elvégzi a betonozást üzemi betonból a zsalu teherbírásának megfelel  sebességgel 
Elvégzi a beton tömörítését 
Betonozás után ellen rzi a méret- és alakhelyességet 
Gondoskodik a téliesítésr l és a beton utókezelésér l 
Felületi sérüléseket javít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Épít gépek (emel , anyagmozgató, betonbedolgozó) 
B Betonacélok fajtái, mérete, szerelése és elhelyezése 
B Beton összetétele 
B Betonadalékszerek 
A Betonok osztályozása (szilárdság, konzisztencia) 
A Betonbedolgozás 
A Beton utókezelése 
A Betonfelületek min ség-követelményei 
A Betonszerkezet min ségének ellen rzése 
A Alul bordás, felül bordás vagy sík födémek zsaluzása 
A Rámpák, lépcs k, koporsó födémek zsaluzása 
A Gerendák zsaluzása 
A Fal- és födémbetonozási ütemek, munkahézagok képzése 
A Betonozási sebesség és a bedolgozás módjai 
A Betonfelületek javításának anyagai és módszerei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Betonbedolgozás gépeinek, eszközeinek (konténer, betonpumpa, vibrátor stb.) 
használata 

4 Építész-statikus m szaki tervek olvasása, értelmezése 
5 Zsaluzási rajz olvasása, értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
T r képesség 
Er s fizikum 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Intenzív munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelem-összpontosítás 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
028-09 Falazás, vakolás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Zsinórállványt készít, kit zi az alapok helyét 
Kit zi a falazat helyét 
Habarcsot terít 
Falazási munkát végez a téglakötés szabályainak megfelel en 
Íves szerkezeteket falaz 
Falazatot soronként vízszintesen ellen riz 
Falsíkot ellen riz 
Telíti a fugákat 
Áthidaló elemeket helyez el 
Koszorú zsaluelemeket helyez el 
Födémelemeket helyez el 
Falazó-, vakolóállványt épít 
Hagyományos vakolatot készít bels  fal- és mennyezet felületen 
Gépi vakolatot készít bels  fal- és mennyezet felületen 
Felületet el készít 
Alapvakolatot készít 
Simító vakolatot készít 
Rabicot készít függ leges és vízszintes felületen 
Hagyományos küls  homlokzatvakolatot készít 
Gépi vakolatot készít küls  homlokzati felületen 
Díszít  vakolást készít 
Dörzsölt vakolatot készít 
Kapart vakolatot készít 
Szórt vakolatot készít 
Homlokzati felújító vakolatot készít 
Falazott (k  és tégla) homlokzatburkolatot készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Kivitelezés el készítése 
A Munka megkezdésének feltételei 
A Szerkezeti alapismeretek 
B Statika 
A Tervjelek 
B Vázlatkészítés 
A Beemelési el írások 
A Elemrögzítés 
A Anyag el készítés gépei 
B Anyagok kölcsönhatása 
B Anyagok egymásra hatása 
B Anyagok tulajdonságai 
A Anyagkeverés 
B Szabványok 
B Emel gépek 



3912 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

A Kézi szerszámok 
C Energiabiztosítás 
B Hatósági el írások 
A Felmérés 
B Építési és felmérési napló vezetése 
A Anyagjelölések 
A Építész tervjelek 
A Gépész tervjelek 
A Szerkezet-jelölés 
A Méretmegadás 
B Közm csatlakozások 
A Kit z  eszközök 
A Kit zési módok 
A Zsinórállás készítése 
A Épít anyagok fajtái, felhasználásuk 
B Állványépítés (egyszer  állványok, bakállvány) 
A Kézi vakolás 
A Gépi vakolás technológiája 
A Vakolattípusok keverése 
A Habarcskészítés 
A Homlokzati díszít vakolás technológiái 
B Homlokzati burkolatok fajtái 
A Téglakötések típusai, alkalmazási területük 
A Falazóblokkok típusai 
B Áthidalók fajtái 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Építész szoftverek kezelése 
3 Gyártók által kiadott CD-k használata 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Építészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Vázlatrajz készítése 
4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
5 Építészeti jelképek értelmezése 
4 Gépészeti jelképek értelmezése 
5 Szintjelek értelmezése 
5 Tervdokumentáció olvasása, értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
5 Mennyiségérzék 
4 Mechanikai törvényszer ségek megértése 
5 Gépek, berendezések m ködtetésének megértése 
5 K m ves kézi szerszámok használata 
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5 Kit z  eszközök használata 
5 Épít ipari gépek, berendezések használata 
5 Mér m szerek használata 
5 Kézi-kisgépek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Er s fizikum 
Egyensúlyérzékelés 
Pontosság 
Szervez készség 
Önállóság 
Kézügyesség 
Térbeli tájékozódás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthet ség 
Kommunikációs rugalmasság 
Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Irányítási készség 
Udvariasság 
Kapcsolatteremt  készség 
Visszacsatolási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Áttekint  képesség 
Tervezés 
Rendszerekben való gondolkodás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Logikus gondolkodás 
Helyzetfelismerés 
Információgy jtés 
Problémaelemzés, -feltárás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
029-09 Betonozási feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Anyagnyilvántartást vezet 
Kijelöli és biztosítja a szállítási útvonalakat 
Karbantartja a munkagépeket, szerszámokat 
Ellen rzi a munkaterületet megközelítés, munkavégzés és munkavédelem 
szempontjából 
Fuvart rendel, megszervezi az anyag szállítását 
Kisebb munkaárkot, munkagödröt kiás, vagy kiásat 
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Helyszíni betonkeverést végez 
Adagolja a szükséges anyagokat 
Elkészíti a szükséges betonacél vázat 
Lépcs t készít 
Szerel betont, aljzatbetont, járdát készít 
Kit zi a szintet, lejtésviszonyokat ellen riz 
Teríti az aljzatbetont 
Dilatációt készít, felületet megmunkál az el írásnak megfelel en 
Védi és utókezeli az aljzatot 
Szükség esetén födémcserét végez (betartja a bontási el írásokat) 
Elkészíti és elhelyezi a kémény fedkövet 
Utólagos javítási munkákat végez 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C El regyártási folyamat 
A Anyagbedolgozás gépei 
A Tömörítés gépei 
B Gépek elhelyezhet sége, telepítése 
C Gépek megközelíthet sége, organizáció 
B Gépek karbantartása 
A Munkavédelmi el írások 
C Gépkönyv 
B Munkabiztonsági ellen rzések 
A Anyagnyilvántartás vezetése 
A Anyagrendelés 
B Fuvarszervezés 
B Anyaglerakás és tárolás 
C Organizáció 
A Érintésvédelem 
A Anyagütemezés 
A Betonozás technológiája 
A El re gyártott elemek felhasználási területei 
B Földmunkák, munkaárok dúcolása 
A Szintezés, lejtésellen rzés módszere 
A Beton utókezelése 
B Betonacélok fajtái, mérete, bedolgozása 
A Vasszerelés 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
5 Mennyiség számítási készség 
4 Irodatechnikai eszközök használata 
4 Információs eszközök használata 
5 K m ves kézi szerszámok használata 
5 Épít ipari gépek, berendezések használata 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám 3915

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Er s fizikum 
Egyensúlyérzékelés 
Pontosság 
Szervez készség 
Önállóság 
Kézügyesség 
Térbeli tájékozódás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthet ség 
Kommunikációs rugalmasság 
Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Irányítási készség 
Udvariasság 
Kapcsolatteremt  készség 
Visszacsatolási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Áttekint  képesség 
Tervezés 
Rendszerekben való gondolkodás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Logikus gondolkodás 
Helyzetfelismerés 
Információgy jtés 
Problémaelemzés, -feltárás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
030-09 Speciális k m ves feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kit zi a nyílászáró helyét 
Beépíti a nyílászárót 
Falazott nyílást el készíti nyílászáró beépítésére 
Nyílászárót beállítja a kihagyott nyílásba 
A nyílászárót ideiglenesen rögzíti 
A nyílászárót véglegesen rögzíti, beépíti 
Utólagos nyíláskialakításhoz részleges bontási munkákat végez 
Teherhordó szerkezeteket bont 
Elhelyezi az áthidalót 
Befejezi a bontást 
Egyezteti a bontási, átalakítási feladatot a tervvel 
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Meghatározza a szükséges megtámasztási, alátámasztási, biztonságtechnikai 
feladatokat 
Meghatározza a bontási, átalakítási munka technológiáját, elvégzi a bontást 
Eltávolítja a bontási területr l a felesleges anyagokat 
Elvégzi a helyreállítást 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Elemrögzítés 
A Bontási munkák biztonsági el írásai 
A Bontás technológiája 
A Nyílászárók beállítása, beépítése 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Kit z  eszközök használata 
5 K m ves kézi szerszámok használata 
5 Épít ipari gépek, berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Er s fizikum 
Egyensúlyérzékelés 
Pontosság 
Szervez készség 
Önállóság 
Kézügyesség 
Térbeli tájékozódás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthet ség 
Kommunikációs rugalmasság 
Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Irányítási készség 
Udvariasság 
Kapcsolatteremt  készség 
Visszacsatolási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Áttekint  képesség 
Tervezés 
Rendszerekben való gondolkodás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Logikus gondolkodás 
Helyzetfelismerés 
Információgy jtés 
Problémaelemzés, -feltárás 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
031-09 M emléki helyreállító feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Statikai ellen rzést végeztet, engedélyeket beszerez 
Kiválasztja és megtervezi a megfelel  javítási technológiát 
Elvégzi a szükséges bontásokat, feltárásokat 
Konzerválási, tisztítási munkát végez különböz  felületeken 
Helyreállítási munkát végez különböz  felületeken 
Kiegészíti, vagy meger síti az elemeket 
Pótolja, vagy cseréli a károsodott elemet 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Anyagvédelem 
B Anyagok egymásra hatása 
B Anyagvizsgálat 
C Hatósági el írások 
A Anyagminta-készítés 
A M emlékvédelem 
A Restaurálás, konzerválás 
A Tisztítási technológiák 
A Javítási technológiák 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

- 
 

Személyes kompetenciák: 
Felel sségtudat 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Er s fizikum 
Egyensúlyérzékelés 
Pontosság 
Szervez készség 
Önállóság 
Kézügyesség 
Térbeli tájékozódás 

 
Társas kompetenciák: 

Közérthet ség 
Kommunikációs rugalmasság 
Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
Kompromisszumkészség 
Irányítási készség 
Udvariasság 
Kapcsolatteremt  készség 
Visszacsatolási készség 
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Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Áttekint  képesség 
Tervezés 
Rendszerekben való gondolkodás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Logikus gondolkodás 
Helyzetfelismerés 
Információgy jtés 
Problémaelemzés, -feltárás 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11  Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
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Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Marketing ismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
003-09 Épít ipari közös feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat 
megtervezése (id terv) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Munka- és balesetvédelmi el írások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek 
alkalmazása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
026-09 Víz-, h - és hangszigetelés készítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Adott felületen h -, hangszigetelés vagy vízszigetelés készítése, a szükséges anyag, 
eszköz kiválasztása után 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 

5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
027-09 Monolit beton készítése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Adott bezsaluzott szerkezet betonozó munkájának elkészítése (csoportos feladat), 
betonacél szerelése, beton méret- és alakellen rzése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 

6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
028-09 Falazás, vakolás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Építészeti rajz alapján fal vagy kémény kit zése, falazó munka végzése adott anyag 
felhasználásával (csoportos feladat), kötések, csatlakozási csomópontok bemutatása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 150 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Vakolás adott felületen adott technológiával 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
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7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
029-09 Betonozási feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kapott dokumentáció alapján hagyományos segédszerkezet (zsaluzat, dúcolat, 
állványzat) készítése, bontása (csoportos feladat) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 180 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Anyagnyilvántartás vezetése, készítése táblázatkezel  programban 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 30 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
030-09 Speciális k m ves feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Nyílászáró beállítása, rögzítése építési id ben (csoportos feladat) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 60 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 

9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
031-09 M emléki helyreállító feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Egy választott, vagy kijelölt m emléki, vagy m emlék jelleg  épület feltárása, 
helyreállítási feladatainak, technológiájának, szükséges anyagainak meghatározása 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 240 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Javítási, restaurálási feladatok elvégzése adott felületen 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 120 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt  
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2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

K m ves mester

Számítógép X 
Nyomtató X 
Szoftverek X 
Irodatechnikai eszközök X 
Mér eszközök X 
Jelöl eszközök X 
Kéziszerszámok X 
Szerel - és bontószerszámok X 
K m ves kéziszerszámok X 
Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök X 
Elektromos kisgépek X 
Vakológépek X 
Talajmunkák kéziszerszámai X 
Kit z  eszközök, szintez  m szerek X 
Állványok X 
Kézi és gépi döngöl k, tömörít k X 
Egyéni véd felszerelés X 
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések X 
M szaki dokumentáció X 
Szigetelés eszközei, gépei X 
Faipari gépek, eszközök X 
Faipari kéziszerszámok X 
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12. LÁBÁPOLÓ 
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
III. A Lábápoló mestervizsgára jelentkezés feltételei 

 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
A Lábápoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek: 
 

 A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
a bemenethez elfogadható közép- és fels fokú szakirányú képzettségek felsorolása

megnevezése OKJ azonosító száma 
Lábápoló 33 815 02 0010 33 02 

 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 
Fels fokú szakirányú végzettség ebben a szakmában nincs, de pedagógiai képzettség 
beszámítható 

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges: 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Lábápoló szakmunkás bizonyítvánnyal 
Kéz- és lábápoló, m körömépít  szakképesítés 5 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 

IV.  A Lábápoló mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

1. A Lábápoló mester munkaterületének leírása 
1. A szolgáltatás megszervezéséhez és folyamatos m ködtetéséhez kapcsolódó 

gazdálkodási, - munkát,- és környezetvédelmi feladatokat végez. 
2. Szolgáltatás el készítési tevékenységeit végzi. 
3. Lábápolás folyamatait végzi. 
4. Egyéb köröm és b relváltozások kezelését végzi lábon.  
5. Befejez  és speciális befejez  m veleteket végez. 

 



3924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

1. Vállalkozás kialakításával és m ködtetésével kapcsolatos tevékenységeket végez 
(szalonkialakítás, személyi,- tárgyi feltételek, munka, t z baleset, környezetvédelmi, jogi, 
pénzügyi, min ségvédelmi, biztosítás, marketing, PR, pályázat, továbbképzés, 
adminisztráció, logisztikai, pénzforgalmi, foglalkoztatás ügyi, oktatási feladatokat végez) 

2. Szolgáltatás el készítési feladatait végzi (anyagbeszerzés, eszközgazdálkodás, 
dokumentációvezetés, tisztít, fert tlenít, sterilizál, karbantart, veszélyes anyagokat és a 
hulladékokat kezeli. 

3. Lábápolás folyamatait végzi 
- El készíti a szolgáltatást 
- Diagnosztizál, konzultál, kezelési tervet készít 
- Tisztít, fert tlenít, sterilizál 
- Kézi pedik rt végez 
- Gépi pedik rt végez 
- Kombinált pedik rt végez 
- El készíti a diagnosztizálásnak, a technológiának, a felhasználandó anyagoknak 
megfelel en a tervezett szolgáltatást 
- Elvégzi a kezelés folyamatát a biztonsági szabályoknak megfelel en 
- Elvégzi a szolgáltatás befejez  m veleteit (tisztít, sterilizál, karbantart, hulladékot 
kezel, dokumentál, házi tanácsot ad és értékesít) 

4. Egyéb köröm és b relváltozások kezelését végzi lábon 
- tyúkszemet, ben tt körömsarkot távolít el 
- felrostozódott, megvastagodott körmöt kezel, sarokrepedéseket kezel 
Kivéve a speciális lábápolás körébe tartozó eseteket! 

5. Befejez  és speciális befejez  m veleteket végez  
Tisztítási, fert tlenítési m veleteket végez 
B rápolási feladatokat végez 
Eszközök tisztítását, karbantartását végzi 
Hulladékot kezel 
Speciális befejez  m veleteket végez 

- sterilizál 
- körömszabályozást, korrekciót végez (spange, m köröm) 
- tehermentesít ket alkalmaz 
- sebfedést, els segélyt, utókezeléseket végez 
- lábmasszázst végez, 
- lábtornát mutat be és tanít meg 
- ápolást végez (SPA, paraffinos ápolás, japán körömkezelés) 
- díszítést végez (lakk, m köröm, egyéb díszítési módok, henna) 
 

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 

2. A Lábápoló mesterképesítéssel rokonmester képesítések 
 

A lábápoló mester képesítéssel rokon képesítés(ek) megnevezése 

Fodrász mester 

Kozmetikus mester 

Kézápoló és m körömépít  mester 
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III. Szakmai követelmények 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 

A Lábápoló megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
070-09 Lábápoló mester feladatai 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
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C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 
ismerete 

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
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Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

 
Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 
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Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
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C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, 
dokumentációt, nyomtatványokat 
Elkészíti az üzleti tervet 
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit 
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a 
m ködési engedély kiadásakor és a szolgáltatás m ködése során folyamatosan 
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési 
lehet ségeket 
Marketing és PR tevékenységet folytat 
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs m veleteket 
El készíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellen rzi a gépek üzemképes állapotát 
El készíti a véd eszközöket-felszerelést 
El készíti a napi dokumentációt 
Leltárt készít 
Feltölti a készleteket 
Tisztítja és fert tleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületet 
Karbantartja az eszközöket, gépeket 
A felhasznált textíliát fert tleníti, mossa, vasalja 
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról 
Szelektíven gy jti a hulladékot 
Ismeri a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeir l 
és közegészségügyi ellen rzésr l szóló 40/2001 (XI. 23.) EüM rendeletben, valamint 
a kozmetikai termékekr l szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltakat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Vállalkozási formák 
D Piackutatás alapjai 
C Pénzügy alapjai 
C Számvitel alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
A Biztonságos munkavégzés feltételei 
A Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
A Balesetvédelem 
A T zvédelem 
A Közegészségügy 
A Veszélyes hulladék kezelése 
C Kommunikáció alapjai 
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C Pszichológiai kultúra 
C Etika alapjai 
A Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos m ködés fenntartásához 

szükséges szabályok 
A Fogyasztóvédelmi szabályok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szint  számítógép-használat 
5 Olvasott szöveg megértése 
4 Fogalmazás írásban 
4 Kézírás 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Döntésképesség 
Szervez készség 
Önállóság 
Fejl d képesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Információgy jtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:070-09 Lábápoló mester 
feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segít kész 
viselkedéssel 
El készíti a vizsgálandó felületet 
Diagnosztizál kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel 
Meggy z dik arról, hogy nincs a szolgáltatást kizáró körülmény 
A diagnosztizálás és a konzultálás eredményének megfelel en megtervezi a 
szolgáltatást 
El készíti a kezelést a tervezett munkafolyamat szerint 
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Tisztítja a kezelend  felületet 
Elvégzi a fert tlenítési m veleteket a feladatnak megfelel  fert tlenít vel 
A lábnak és a kézi lábápolásnak megfelel en megtervezi a munkafolyamatot, a 
sorrendet, az alkalmazott anyagokat 
Kiválasztja a szakszer , speciális kézi eszközöket 
A biztonsági szabályoknak megfelel en elvégzi a kézi lábápolás folyamatát 
A lábnak és a gépi lábápolásnak megfelel en megtervezi a munkafolyamatot, a 
sorrendet, az alkalmazott anyagokat 
Kiválasztja a szakszer , speciális gépi eszközöket, frézereket 
A biztonsági szabályoknak megfelel en elvégzi a gépi lábápolás folyamatát 
A lábnak és a kombinált lábápolásnak megfelel en megtervezi a munkafolyamatot, a 
sorrendet, az alkalmazott anyagokat 
Kiválasztja a szakszer , speciális kézi, és gépi eszközöket 
A biztonsági szabályoknak megfelel en elvégzi a kombinált lábápolás folyamatát 
Eltávolítja a tyúkszemet 
Eltávolítja a körömsarok-benövést a biztonsági fogás alkalmazásával 
A kezelés során használt eszközöket sterilizálja 
Szabályozza a körömsarok növését ragasztós pl. B/S-spangéval 
B/S-spangéval történ  kezeléshez speciális módon el készíti a körömlemezt 
Szakszer en felhelyezi a körömszabályozót 
Elvégzi a speciális befejez  m veleteket 
Tehermentesít ket alkalmaz 
Kiválasztja a problémának megfelel  tehermentesít t 
Szakszer en felhelyezi a tehermentesít t 
Felvilágosítást ad a tehermentesít  el nyér l, viselési tényez ir l, anyagi vonzatáról 
Paraffinos ápolást végez lábon, annak speciális eszközeivel és anyagaival 
SPA-kezelést végez lábon 
Masszírozást végez lábon 
Elvégzi a természetes köröm díszítését lábon 
B rdíszítést végez lábon (henna) 
Körömkorrekciót végez m köröm anyaggal, lábon 
A problémának megfelel en megtervezi a folyamatot 
El készíti a korrekciós építést a feladat szerint 
Elvégzi az építést pedizselével vagy más, a problémának megfelel  anyaggal 
Tanácsot ad a láb házi ápolására és más szolgáltatást is ajánl 
Kezelést szinten tartó termékeket értékesít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Szolgáltatási alapismeretek 
B Kommunikációs alapismeretek 
B Szolgáltatásetika 
A Test felépítésének általános jellemzése 
A Sejtek, alapszövetek általános jellemz i 
A Keringés szervrendszere 
A Mozgás szervrendszer általános jellemzése 
A Csontok, izületek, izmok általános jellemzése 
A Alsó végtag általános jellemzése 
A Láb anatómiája: láb csontjai, izületei, izmai 
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A Láb boltozatos szerkezete 
A Láb ortopédiai elváltozásai és okai 
A Láb egyéb betegségei 
A B r felépítése és élettana 
A B r funkciói 
A Köröm felépítése és élettana 
A B r elemi elváltozásai 
A Köröm elváltozásai 
A Deformált növés  körmök 
A B r betegségei 
A Köröm betegségei 
A Ortopédiai elváltozások okozta b rtünetek 
A B rápolási módok, technológiái 
A Lábápolást kizáró és befolyásoló tényez k 
A Lábápolás biztonsági szabályai 
A B rtípusok meghatározása a lábápolás szempontjából 
A Lábápolás ajánlott menete, a lépéssorrend szempontjai 
A Lábápolási módszerek 
A Gépi lábápolás technológiája 
A Kombinált lábápolás technológiája 
A Különböz  b rkérgesedések kezelése 
A Körömsarok-benövés kezelése 
A Tehermentesít k és használatuk 
A Lábápoló eszközök karbantartása 
A Lábra építhet  m köröm alapismeretei és technológiái 
B M köröm díszítési módjai 
B M köröm-eltávolítás módjai 
A Sterilizálási alapismeretek 
A M köröm alapanyagok 
A Egyéb segédanyagok 
A Díszítéshez használt anyagok és díszít  elemek 
A Hatóanyagok és viv szereik szerepe és alkalmazásának lehet ségei 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvezet  íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
2 Idegen nyelv  olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelv  beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
5 Lábápoló kéziszerszámok használata 
5 M körömépít  eszközök és gépek használata 
5 Lábápoló eszközök és gépek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Stabil kéztartás 
Önállóság 
Tapintás 
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Szervez készség 
Állóképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Kézügyesség 
Küls  megjelenés 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Konfliktuskerül  készség 
Udvariasság 
Tolerancia 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

A környezet tisztántartása 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Tervezési képesség 
Információgy jtés 
Lényegfelismerés 
Ismeretek helyén való alkalmazása 

     
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 

 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész  
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
015-09 Szépségszalon m ködtetése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok (feladatbank alapján) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Vendégnyilvántartás készítése és anyagnyilvántartás számítógéppel 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 30 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 



3936 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 

070-09 Lábápoló mester feladatai 
Mind a négy feladattípust el kell végezni! 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális 
probléma megoldásával, indoklással, kézi szerszámokkal. A szükséges korrekció és 
tehermentesít  alkalmazásával 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, legalább három speciális 
probléma megoldásával, indoklással, kombinált pedik r elvégzéséve, l a szükséges 
korrekció és tehermentesít  alkalmazásával. 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon három speciális probléma 
megoldásával, indoklással, gépi pedik r elvégzésével a szükséges korrekció és 
tehermentesít  alkalmazásával 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90 perc 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A teljes lábápolási folyamat elvégzése mindkét lábon, speciális probléma 
megoldásával, indoklással, kombinált pedik r elvégzésével a szükséges korrekció 
alkalmazásával, estélyre, esküv re alkalmas díszítéssel 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 90perc 
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:  

Felhasznált anyagok és tulajdonságaik 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység:  

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:  

A szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek (anatómia, ortopédia, b rgyógyászat) 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
3. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
4. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
5. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
6. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
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2. A mestervizsga értékelése 
A vizsgázó teljesítményét az egyes vizsgamodulokban elért teljesítménye és a 
vizsgaszabályzatban meghatározott súlyozás figyelembevételével kell megállapítani a 
következ képpen: 
Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó 1.0/015-09 vizsgamodulnál az 1. vizsgafeladatot 
70%-ra vagy az alatt teljesítette, a 2. vizsgafeladatot 60%-ra vagy az alatt teljesítette, a 
2.0/070-09 modulnál valamely feladatot 80%ra vagy az alatt teljesítette. 
A számítás során a %-ban kifejezett értékek meghatározásakor az általános kerekítési 
szabályok szerint kell eljárni.  
A jelölt szakmai vizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen Megfelelt min sítést 
szerzett. A szakmai modul csak akkor tekinthet  sikeresnek, ha minden vizsgafeladatból 
81%-ra vagy felette teljesít. 
A jelöltnek javítóvizsgát kell tenni, ha az 1.0/015-09 vizsgarész 1. vizsgafeladatnál 70%-ra,- a 
2. vizsgafeladatnál 60%-ra vagy az alatti teljesítményt nyújtott. A 2.0/070-09 modulnál 
valamely feladatot 80%-ra vagy az alatt teljesítette. 
A javítóvizsga a szakmai vizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . 
Két éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
A szakmai modulból felmentés nem adható! 
 

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma

Lábápoló 
mester 

Körömkaparó  X 
Vés  (keskeny, közepes, széles)  X 
Szemz  (keskeny, közepes, széles)  X 
Kör alakú lencse, ovális lencse  X 
Tyúkszemkés, kis tyúkszemkés  X 
Talpkés, sarokkés  X 
Reszel  (ráspoly, gyémántporos fémreszel , egyszer használatos reszel k)  X 
Körömvágó és b rvágó olló (pedik rhöz)  X 
Körömcsíp   X 
Fen k  (vizes vagy olajos)  X 
Fen szíj, fen  filc  X 
Textília  X 
B rfeltoló, b rfelkaparó  X 
Gyémántporos fémreszel   X 
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Áztatótál (pedik rhöz)  X 
Textília (pedik rhöz)  X 
A vizsgafeladatokban fellelhet , valamennyi m köröm építési, díszítési, 
ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag 

X 

Professzionális pedik rgép/10 tanulónként  X 
Sterilizáló (oktató vagy vizsgahelyszínenként, gazdálkodási egységenként) X 
Számítógép  X 

 
13. SZAKÁCS 

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. A Szakács mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 

1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Szakács mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 
 

A szakképesítés (szakma), szakképzettség 
megnevezése azonosító száma 

 Panziós, falusi vendéglátó 31 812 01 0000 00 00 
 Szakács 33 811 03 1000 00 00 
 Diétás szakács 33 811 03 0001 33 01 
 Vendégl s 52 811 02 1000 00 00 
 Vendéglátó szakmenedzser 55 812 01 0010 55 02 

 

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
 

2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Meleg- és hidegkonyhai gyakorlat szakács szakmai 
bizonyítvánnyal és azzal egyenérték  középszint  
szakképesítéssel (31 – 33 szint  szakképesítések) 

5 

Meleg- és hidegkonyhai gyakorlat közép- és fels fokú 
szakképesítéssel 
(52 – 55 szint  szakképesítések) 

5 

 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. A Szakács szakképesítés esetében a korábban teljesített konyhai 
gyakorlat figyelembevételével az utolsó egyéves folyamatosság nem feltétel, amennyiben a 
jelölt vendéglátó egységben vezet ként dolgozik. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
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II. A Szakács mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó 
tevékenységek 

 
1. A Szakács mester munkaterületének leírása 
 
A termelési tevékenység során alkalmazza a hagyományos és a korszer  kulináris technikát, 
technológiát, valamint az alap-, a félkész-, a járulékos- és segédanyagokat. 
Irányítja, vagy maga végzi a tálalást. 
A személyzetet rendszerbe állítja, és a munkaterületeket kijelöli és irányítja. 
A személyi higiéniával és munkahelyi öltözetével példát mutat.  
Árut rendel és átvesz, étlapot és menüt tervez, kalkulációt készít. 
Kapcsolatot tart az üzleti partnerekkel, a szakmai körökkel, a szakmai szervezetekkel, a 
képz intézményekkel és a vendégkörrel. 
Betartja, betartatja és ellen rzi az üzleti ügyviteli fegyelmet, az élelmiszerbiztonsági 
szabályokat. 
Anyagi felel sséget vállal a rábízott eszközökért, anyagokért és árukért és a rábízott területen 
az élelmiszerbiztonságért. 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Szakács mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Szakács mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 
Cukrász mester 
Pincér mester 
Vendégl s-fogadós mester 

 
V. Szakmai követelmények 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Szakács megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
053-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység 

gyakorlása 
054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása 
055-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 
056-09 Ételkészítés I. 
057-09 Ételkészítés II. 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
E  A köznevelésr l, valamint a szakképzés szabályozásáról kialakult ismeret 
D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 

és alkalmazása 
D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 

vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 
C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 

ismerete 
D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
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E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 
és a tanulóképzésben 

D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
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Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 

Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 

Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 
 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
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4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
053-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri a gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmakat és azok összefüggéseit 
Értelmezi az üzletben megjelen  keresletet és kínálatot 
Választékot állít össze, árlapot készít, figyelembe véve az élelmiszerbiztonságot 
Étrendjavaslatot állít össze 
Étlapot, árlapot tervez, állít össze 
Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását 
Ellen rzi a napi árukészletet és vételez a raktárból 
Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszer  dokumentálását 
Bizonylatolja a rendelést 
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Megismeri az áruátvétel szabályait 
Leltározási feladatokat végez 
Bizonylatokat állít ki 
Számlát, nyugtát készít 
Szükség szerint standol 
Elszámol a napi bevétellel 
Nyugtát /készpénzfizetési/ átutalási számlát állít ki 
Jelenléti ívet vezet 
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást 
Meghatározza az ár szerepét az üzleti gazdálkodásban 
Anyaghányadot, kalkulációt készít 
Veszteségszámításokat végez 
Gazdálkodási számításokat végez 
Kiszámítja az ételek tápanyagtartalmát 
Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít 
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását 
Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását 
Figyelemmel kíséri az élelmiszerbiztonsági rendszer (HACCP) m ködését 
Megismeri a vendéglátó vállalkozási lehet ségeket és azok feltételeit 
Megismerkedik a marketing szerepével a vendéglátásban 
Közrem ködik az üzleti arculat kialakításában 
Értékesítés ösztönz  tevékenységet folytat 
Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B A gazdálkodás körfolyamata és elemei 
B A gazdálkodás piaci szerepl i 
B A piac csoportosítása 
B A piac tényez i és azok összefüggései 
B A piaci verseny 
A A gazdálkodás alapegységei 
A A vállalkozások lényege és jellemz i 
A A vállalkozások vagyona, vagyongazdálkodás 
A Gazdálkodási ismeretek 
B Gazdálkodás és ügyvitel 
A Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák 
A Raktári készletek kezelése, ellen rzése 
A Az áruátvétel szabályai, folyamata 
A Költségelszámolás 
A Anyagfelhasználás mérése 
A Étlaptervezés, formái, jelent sége, alapelvei 
A Vendéglátás tevékenységének általános feltételei 
A A vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei 
A A vendéglátó tevékenység személyi feltételei 
A Munkaszerz dés, munkaid  beosztás, munkabér 
A A munkaadó és munkavállaló kapcsolata 
A Az üzleti gazdálkodás bizonylatai 
A A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye 
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A A vendéglátás gazdasági számításai 
A A jövedelmez séggel kapcsolatos mutatók 
B Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók 
A Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók 
A Árképzés 
B Marketing alapismeretek 
B Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban 
B Értékesítés ösztönzés eszközei 
A Viselkedéskultúra, személyi higiénia, kommunikáció 
A Az üzleti élet írásbeli formái 
A Élelmiszerbiztonság a vendéglátásban 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Gépírás 
4 Információforrások kezelése 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
 

Személyes kompetenciák: 
Szervez készség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Szorgalom, igyekezet 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Ápolt, igényes megjelenés 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
Irányítási készség 
Közérthet ség 
Kompromisszumkészség 
Kapcsolatfenntartó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Tervezés 
Rendszerez  képesség 
Áttekint  képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

B víti a korszer  táplálkozástudományi ismereteit 
B víti a korszer  életmódhoz köt d  ismereteit 
B víti a vendéglátásban alkalmazott élelmiszerekre és korszer  technológiákra 
vonatkozó ismereteit 
B víti a különféle diétákhoz köt d  élelmiszerekre és ételkészítési eljárásokra 
vonatkozó ismereteit 
B víti a kímél  és diétás étkezés alap-és járulékos anyagok körének ismeretét  
Ismeri az allergén anyagok és az adalékanyagok káros hatását,  az adott anyaggal 
kapcsolatos allergiás reakciókat  
Munkaterületére kiépíti és m ködteti a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert 
Betartja és betartatja az élelmiszerbiztonsági el írásokat 
Betartja és betartatja a személyi higiénés el írásokat 
Az el írásoknak megfelel en tárolja és kezeli az élelmiszereket 
Alapanyagokat, félkész és késztermékeket vizsgál és/vagy ellen riz 
Ellen rzi az élelmiszerek fogyaszthatósági és min ség-meg rzési idejét, és az áruk 
min ségét 
Az el írásoknak megfelel en mintát vesz és tesz el  
Betartja és betartatja a környezetvédelmi el írásokat 
B víti a fogyasztóvédelmi és élelmiszerbiztonsági ismereteit 
Ismeri a vendéglátó-ipari termékek el állításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeir l szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakat 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Táplálkozástudományi alapismeretek, allergén élelmiszerek 
B Adalékanyagok, allergének ismerete 
B Alapvet  dietetikai ismeretek 
B Élelmiszerek tápértékének meg rzése 
B Mikroorganizmusok, azok káros hatásai, élelmiszerek tartósítása, 

élelmiszermérgezések, élelmiszerfert zések 
B Adalékanyagok, édesít szerek, ízfokozók, tartósítószerek, színezékek, 

állományjavítók 
B Termelés dokumentumai: anyaghányad nyilvántartás, gyártmánylap, 

m szaknapló 
A Malomipari termékek, süt ipari termékek, tészták 
A Természetes édesít szerek, mesterséges édesít szerek 
A Zsiradékok 
A Tej, tejtermékek 
A Tojás 
A Hús, húsipari termékek, halak 
A Zöldségek, gyümölcsök 
A Édesipari termékek, koffeintartalmú élelmiszerek 
A Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok 
A F szerek, ízesít anyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok 
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A Élelmiszer vizsgálat 
A A vendéglátó termék fogalma, kezelése, csomagolása, jelölése 
A Vendéglátó tevékenység, élelmiszer el állítás személyi feltételei 
A A HACCP élelmiszerbiztosítási rendszer alapelvei, kiépítése és m ködtetése 
A Vendéglátó egységek telepítésének és kialakításának alapfeltételei 
A Személyi higiénia, egészségügyi alkalmasság, helyes takarítás, mosogatás 
A Kémiai kockázatok a vendéglátó termékek el állítása során, élelmiszerrel 

érintkez  felületek, edények és csomagolóanyagok 
A Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, h tési el készítési követelményei 
A Vendéglátó termékkészítés, tárolás, h tés, melegen tartás, szállítás, kiszolgálás 

kritikus pontjai 
A Vendéglátó m hely, konyha, eladótér higiéniája, lehetséges kritikus pontok a 

technológiában és azok felügyelete 
A Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi el írásai, élelmiszerhulladékok 

kezelése 
B A hazai fogyasztóvédelmi politikai célkit zések 
B Hazai fogyasztóvédelmi szabályok, EU-s fogyasztóvédelmi szabályok 
B Fogyasztói jogorvoslati lehet ségek 
B A fogyasztóvédelmi intézményrendszer 
A A Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének 

szabályai 
A A szavatosság és a jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja 

 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Pontosság 
Felel sségtudat 
Szaglás 
Ízérzékelés 
Látás 
Tapintás 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
 

Módszerkompetenciák: 
Eredményorientáltság 
Rendszerez  képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Körültekintés, el vigyázatosság 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
055-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel 
Megérti az idegen nyelv  hallott szöveget 
Fejleszti az idegen nyelv  beszédkészségét 
Idegen nyelven telefonál 
A vendéglátásban használt berendezések, eszközök idegen nyelv  jelentését 
alkalmazza 
Technológiai m veleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven alkalmazza 
Megérti az idegen nyelv  használati utasításokat 
A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad/fogad 
Az általános gasztronómiai idegen nyelv  szókincsét alkalmazza 
A saját szakterülete legfontosabb idegen nyelv  szókincsét alkalmazza 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Általános idegen nyelv  kommunikáció, olvasás, fordítás 
A Etikett, protokoll idegen nyelven 
A Illemtani formulák idegen nyelven 
B Idegen nyelv  kommunikáció vendégekkel 
B Idegen nyelv  kommunikáció beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal 
B Alapanyagok, áruk, italok, élvezeti cikkek idegen nyelv  ismerete 
B Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelv  

technológiája 
B Italok neve, készítése idegen nyelven 
B Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések használati utasítása idegen 

nyelven 
 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Idegen nyelv  beszédkészség 
3 Idegen nyelv  hallott, illetve olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Telefonálás idegen nyelven 
5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven 
3 Idegen nyelv  géphasználati feliratok értelmezése, megértése idegen nyelven 
4 Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven 
4 Megrendelések felvétele, ajánlás, számlázás idegen nyelven 
4 Anyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelv  megnevezése, 

illetve ezekhez köt d  technológiák alkalmazása idegen nyelv  szövegben 
5 Vev panaszok kezelése idegen nyelven 
5 Elemi számolási készség idegen nyelven 

 
Személyes kompetenciák: 

Látás 
Szorgalom, igyekezet 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
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Társas kompetenciák: 

Hatékony kérdezés készsége 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Eredményorientáltság 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Rendszerez  képesség 
Figyelemmegosztás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
056-09 Ételkészítés I. 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elvégzi az egyéni el készületeit 
Tájékozódik a napi feladatokról 
El készíti a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat 
Alkalmazza a korszer  technikai gépeket, berendezéseket, eszközöket 
Ételkészítési alap-, kiegészít  és befejez  m veleteket végez 
Meleg és hideg el ételeket készít, a tálalási szabályokat nyomon követi és azokat 
alkalmazza 
Leveseket és levesbetéteket készít, tálal 
Hagyományos és korszer  konyha-technológiával készül  f zelékeket, köreteket 
készít, tálal 
A korszer  és hagyományos ételekhez tartozó mártásokat készít és tálal 
Halakból és egyéb hidegvér  állatokból készíthet  ételeket készít, tálal 
A hazai és nemzetközi vágóállatok húsrészeib l ételeket készít, tálal 
Házi szárnyasokból ételeket készít és tálal 
Elkészíti a vadhúsokból készíthet  ételeket 
Salátákat, önteteket készít, kreatív tálalási módokat alkalmaz 
Éttermi meleg-tésztákat készít, törekedve a hagyományos készítési módra, újszer  
megjelenési formában tálalva 
Menüt különböz  alkalmakra ajánl, elkészít 
Helyben fogyasztásra vagy elvitelre ételeket adagol, tálal, díszít 
Ügyel a munkakörnyezet tisztaságára 
Ügyel a vagyonbiztonságra 
Betartja az élelmiszerbiztonsági el írásokat, HACCP szabályokat 
Betartja a munkavédelmi és t zrendészeti szabályokat 

 
Tulajdonságprofil:  
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Az ételkészítés alap- és kiegészít  m veletei 
A El ételek 
A Levesek, levesbetétek 
A F zelékek, köretek 
A Hagyományos és korszer  konyha-technológiával készül  f zelékek, köretek 
A Hagyományos ételekhez tartozó mártások 
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A Halakból, egyéb hidegvér  állatokból készíthet  ételek 
A Vágóállatok húsrészeinek, bels ségeinek felhasználhatósága 
A Házi szárnyasokból készíthet  ételek 
A Vadhúsokból készíthet  ételek 
A Éttermi meleg-tészták 
A Menü összeállításának szabályai 
A Tálalási szabályok, m veletek 
A Díszítési szabályok, m veletek 
C Gépek, berendezések, eszközök m szaki ismerete 
B Üzemtani ismeretek 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek:  

5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Kézírás 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Megbízhatóság 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Kompromisszumkészség 
Meggy z készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés  
A környezet tisztán tartása 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
057-09 Ételkészítés II. 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kapcsolatot tart a társrészlegekkel 
Alkalmazza a különleges és új konyhatechnikákat és technológiákat a diétás és kímél  
ételeknél 
Kímél  étrendet állít össze 
Étrendet állít össze különféle betegségekre 
Megtervezi és alkalmazza az ételek tálalását és díszítését 
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Büfé- és rendezvényételeket készít 
Hidegtálat tervez és készít 
Ismeri a nemzetközi étkezési szokásokat és jellegzetes nemzeti ételeket készít 
Étlapot tervez és készít 
Étrendet állít össze különleges alkalmakra 
Speciális kínálatot tervez, készít 
Törekszik jó gyakorlatra szert tenni a gasztronómiai artisztikában 
Folyamatosan biztosítja az anyag és eszköz utánpótlást 
Ismeri és betartatja az élelmiszerbiztonsági el írásokat, HACCP szabályokat 
Betartatja a munkavédelmi és t zrendészeti szabályokat 
Menüt és rendezvényt állít össze, adatokat rögzít excel táblában 

 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  
A Beszerzési, termelési, értékesítési technológiai folyamat 
A Az ételkészítés alap- és kiegészít  m velete 
A Kímél  és diabetikus ételek készítése  
A Kímél  és diabetikus étrendet állít össze 
A Étrend összeállítása különféle allergiákra 
A El ételek, büfé ételek 
A Tálalás 
A Menü összeállításának szabályai 
A Vendég el tti ételkészítési m veletek 
A Tálalási szabályok, m veletek 
A Díszítési szabályok, m veletek 
A Gépek, berendezések, eszközök m szaki ismerete 

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek:  
5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
5 Kézírás 
5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
5 Köznyelvi beszédkészség 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelv  beszédkészség 
5 Információforrások kezelése 
5 Elemi számolási készség 
5 Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alkalmazott számítástechnikai 

alapismeretek 
 

Személyes kompetenciák: 
Állóképesség 
Küls  megjelenés 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Megbízhatóság 
Pontosság 
Rugalmasság 
Kézügyesség 
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Társas kompetenciák: 
Udvariasság 
Hatékony kérdezés készsége 
Kompromisszumkészség 

 

Módszerkompetenciák: 
Logikus gondolkodás 
Rendszerez  képesség 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Figyelemmegosztás 
A környezet tisztán tartása 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Kontroll (ellen rz  képesség) 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
1. A mestervizsga részei 
 

1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11  Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 

2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
Marketing ismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli  

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
053-09 Vendéglátó gazdálkodási tevékenység gyakorlása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gazdasági számítások (kalkuláció, kiszabat, árképzés, veszteségszámítás, üzleti szint  
elszámoltatás, készletgazdálkodás, üzleti vagyon és összetétele, üzleti eredmény 
kiszámítása, jövedelmez ségi tábla és annak összetev i) 
Gazdálkodási ismeretek (fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, 
bérgazdálkodás, adózás, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, marketing 
tevékenység és reklám eszközök, üzleti levél formai és tartalmi követelményei) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 180 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
054-09 Vendéglátó tevékenység alapozása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Élelmi anyagok jellemz i, felhasználási lehet ségei, allergén anyagok ismerete 
Min ségbiztosítási, élelmiszerbiztonsági vagy fogyasztóvédelmi el írások ismertetése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
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5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
055-09 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szakmai szöveg fordítása és értelmezése (technológiai leírás, használati utasítás stb.) 
(Lehet leg angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven. Szótár használata 
engedélyezett.) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Szakmai kommunikáció: Központilag javasolt témák, szituációs gyakorlatok 
(technológiai, technikai feladatok, gasztronómiai témakör, beszélgetés, a vizsgázó 
kérdésekre válaszol) 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama: 15 perc (felkészülési id  0 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
056-09 Ételkészítés I. 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A vizsgabizottság elnökével történ  el zetes egyeztetés alapján egy 5 fogásos menü 
készítése 5 adagban (1 adag display asztal + 4 adag a vizsgaelnökkel és a 
vizsgabizottsággal egyeztetve) a mesterjelölt által kiválasztott témában és 
alkalomra, amit esetleg egy mestervacsorán mutat be a vizsgabizottságnak és a 
meghívott vendégeknek 
Az elkészített menü ételei készítési technológiájának, és a hozzá felhasznált 
húsrészek ismertetése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 360 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A magyar konyha és az éttermi meleg-tészták készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-90% Nem felelt meg, 91-100% Megfelelt 
2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
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7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
057-09 Ételkészítés II. 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Egy adott témában és alkalomra szóló hidegtál 10 adagos anyaghányadának 
elkészítése számítógép segítségével, táblázatba foglalva 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 120 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Mestermunkaként az 1. vizsgafeladatban megtervezett hidegtál vagy/és gasztronómiai 
artisztika elkészítése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 600 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 
2. feladat 0-80% Nem felelt meg, 81-100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Szakács  
mester 

El adás tartására alkalmas – megfelel  ül kapacitással  
 rendelkez - terem; 

X 

A tanfolyam létszámának megfelel   
kapacitású számítógépterem; 

X 

Melegkonyha és hidegkonyha,- a feladatok elvégzéséhez szükséges  
berendezésekkel (munkaasztalok; t zhelyek; süt k; h lég-cirkulációs 
készülék; megfelel  h t kapacitás. 

X 

Az alapanyagok el készítéséhez szükséges gépek, készülékek X 
Az ételek elkészítéséhez szükséges edények, felszerelések, kézi 
szerszámok 

X 

 
14. VILLANYSZEREL  

MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I. A Villanyszerel  mestervizsgára jelentkezés feltételei 
 
1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek 
 
A Villanyszerel  mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák), 
szakképzettségek egyikével, és az Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (azonosító 
száma: 33 522 04 0001 33 01) végzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek. 

 
A szakképesítés (szakma), szakképzettség 

megnevezése azonosító száma 
Villanyszerel  33 522 04 1000 00 00 
Er sáramú elektrotechnikus 54 522 01 1000 00 00 
Villamoshálózat-szerel , -üzemeltet  31 522 04 0000 00 00 
 Villamosmérnöki Bsc (Villamos-energetika szakirány)  
Villamosmérnöki Msc (Energiaátalakító rendszerek vagy 
Villamosenergia rendszerek szakirány) 

 

Energetikai mérnök Msc  
 
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenérték  jogel d, valamint jogutód 
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is. 
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2. A jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat 
 
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követ en az alábbiakban 
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
 

A szakmai gyakorlat 
szakiránya id tartama (év) 

Szakmunkás képesítés 5 
Technikusi képesítés 4 
Fels fokú képesítés 3 
 
Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részid kb l is összeállhat, de az utolsó id szak nem lehet 
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés id pontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat 
nem lehet egy évnél régebbi. 
A gyakorlati id be nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, 
valamint polgári szolgálat ideje. 
 

II. A Villanyszerel  mester munkaterülete, a mestercímhez 
kapcsolódó tevékenységek 

 
1. A Villanyszerel  mester munkaterületének leírása 
 
Épületek, építmények villamos csatlakozásának (csatlakoztatásának) kiépítését végzi 
Épületek, építmények villamos hálózatának kialakítását végzi a villamos szerelvények, 
berendezések csatlakoztatásával, felszerelésével 
Nyomvonalas er s- és gyengeáramú hálózatok hatóságok által engedélyezett részének 
kiépítését, a meglév  hálózat(ok)hoz való csatlakoztatását végzi 
Villamos hálózatok, berendezések, gépek szakszer  karbantartását és javítását végzi 
Villamos hálózatok, készülékek érintésvédelmi vizsgálatait végzi 
 
A vállalkozói igazolvánnyal rendelkez  Villanyszerel  mester jogosult mindazon kivitelezési, 
javítási, karbantartási munkák elvállalására és elvégzésére, amelyre képesítéssel, esetlegesen 
szükséges engedéllyel rendelkezik, illetve amelyet jogszabály nem tilt. 
Alkalmazásban álló Villanyszerel  mester munkakörében elvégezhet  mindazon kivitelezési, 
javítási, karbantartási munka, amelyre képesítéssel rendelkezik. 
 
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 
olyan személy vehet részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felel s miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával 
rendelkezik. 
 
2. A Villanyszerel  mesterképesítéssel rokon mesterképesítések 
 

A Villanyszerel  mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése 

Elektronikai m szerész mester 

Háztartásgép szerel  mester 
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III. Szakmai követelmények 
 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 

A Villanyszerel  megnevezés  mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

001-11 Pedagógiai ismeretek 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
058-09 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, 

technológiai alaptevékenységek végzése 
059-09 Kisfeszültség  villanyszerelési munka el készítése, 

dokumentálása 
060-09 Kisfeszültség  villamos szerelések 
061-09 Er sáramú berendezések létesítése, üzemeltetése 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejl dési fázisait, megismerési és 
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben 
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai 
sajátosságait 
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-m hely közeli tapasztalás - 
valós vállalkozási környezet) gyakorlatát 
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti, 
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát 
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit 
Ismeri a pozitív jöv képpel rendelkez  életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai 
sajátosságait 
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív 
visszacsatolások motivációját 
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a 
tanulóképzésben 
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben 
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést  
Megvalósítja a hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzést  
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot 
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét 
Formálja a min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességét 
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén 
csapatmunkában)  
Képes a szakmai és együttm ködési önfejl désre 
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelent ségét és szerepét  
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
D  A gyermek fejl dési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek 

tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben 
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D  A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete 
és alkalmazása 

D A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –m hely közeli tapasztalás- valós 
vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése 

C A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének 
ismerete 

D A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete 
D A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete 
D A pozitív jöv képpel rendelkez  életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai 

sajátosságainak ismerete 
D Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások 

motivációs megvalósításának ismerete 
E A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában 

és a tanulóképzésben 
D A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben 
E A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete 
E A hatékonyság és er forrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete 
E A munkavégzési önállóság szerepének ismerete 
D A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete 
D A min ségi munkavégzés és önellen rz  felel sségvállalás képességének 

formálási ismeretei 
E A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történ ) 

kreatív módszereinek ismerete 
E A szakmai és együttm ködési önfejl dés nyitottságának ismeretei 
E A nevelés és személyes példamutatás jelent ségének és szerepének ismeretei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Mennyiségérzék 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Elemi számolási készség 
3 Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez 
3 Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez 
3 Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez 
4 Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége 
3 Motivációs készség 
3  A gyermek tanulásának segítése 
3  A pedagógiai módszerek használata 
3  Pedagógiai beszédkészség 
3  A szakképzési eszközök használata 
4  A gyakorlati képzés módszertana 
4 Oktatási eszközök használata 
3 A valós vállalkozási környezetben történ  gyakorlati eszközhasználat 
3 A munkáltató foglalkozások használatának készsége 
4 A célorientált munkavégzés készsége 
4 A feladatok er forrás-takarékos végzésének készsége 
4 Az önálló munkavégzés készsége 
3 A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége 
3 A min ségi munkavégzés készsége 
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4 A szakmai probléma-megoldási készsége 
4 Fejl dési készség szakmai és együttm ködés területein 
3 A személyes példamutatás készsége 
 

Személyes kompetenciák: 
Empátia 
Pozitív elvárások attit dje 
Pozitív jöv kép kialakításának képessége 
Példamutatás a szakmai rutin területén 
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén 
Példamutatás a min ségi munkavégzés területén 
Példamutatás a szakmai és együttm ködési önfejl dés területén 
 

Társas kompetenciák: 
Kommunikációs nyitottság 
Együttm ködési képesség 
 

Módszerkompetenciák: 
Történeti áttekint  képesség 
Módszertani strukturálás képessége 
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége 
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége 
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben 
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége 
A hatékonyság és er forrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége 
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége  
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége  
A min ségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége  
A szakmai és együttm ködési önfejl dés elsajátíttatásának képessége  
A nevelés és személyes példamutatás képessége 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11    Vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
Jogi ismeretek: 
Tisztában van az alapvet  jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján 
képes elvégezni az alábbi feladatokat: 

- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat 
- Intézi a m ködési engedélyek beszerzését 
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg 
- Ellátja a vállalkozások megsz nésével kapcsolatos általános feladatokat 
- Munkajogi szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Vállalkozói szerz déseket készít (jogi felügyelettel), ellen riz 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat 
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Marketing ismeretek: 
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi 
feladatokat képes elvégezni: 

- Üzleti tervet készít 
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését  
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit 
- PR és kommunikációs tevékenységet végez 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
Ismeri az alapvet  adó és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság m ködési elvét. Ennek 
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni: 

- Kitölti az adónyomtatványokat 
- F bb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket 
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának f bb egységeit és ezek lényeges elemeit, 

valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le 
- Kialakítja és m ködteti a vállalkozás szervezetét 
- Pénzügyi tervet készít 
- Rezsióradíjat számol 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
Jogi ismeretek: 
A A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemz i 
B Egyéni vállalkozás 
B Egyéni cég 
C Gazdasági társaságok csoportosítása 
B Gazdasági társaságok m ködésének szabályai 
B Vállalkozási formák közötti választás szempontjai 
A Vállalkozások átalakítása és megszüntetése 
B Kötelmi jog elemei (szerz dések) 

 
Marketing ismeretek: 
B A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, 

marketing) 
C Piacgazdaság, piac 
C A vállalkozások er forrásai 
C A vállalkozások reálszférája 
C A vállalkozás személyi feltételei 
A A vállalkozás beindításának alapfeltételei 
C  Az elképzelés, az ötlet próbája 
B A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a 

munkaer  szükséglet felmérése 
B A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, bels  kialakítása 
B Kommunikáció és információátvitel 

 
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek: 
B A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése 
B A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
B Számviteli rendszer kialakítása 
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C A vállalkozás felel sségi rendszere 
B Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége 
B Az üzleti terv felépítése és részei 
B A vállalkozások beszámolási kötelezettségei 
B A mérleg és eredménykimutatás szerepe, tartalma 
B A vállalkozás bels  és küls  finanszírozási forrásai, a vállalkozás 

fizet képessége 
C Hitelezés és támogatás 
C Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben 
B Adózás és társadalombiztosítás 
C A munkaszervezés alapjai 
B Az ellen rzés alapelvei 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Kézírás 
4  Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4  Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4  Szakmai nyelv  hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelv  beszédkészség 
4 Telefonálási technikák 
4 Számítástechnikai ismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Tisztesség, felel sségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
Önállóság 
Kitartás 
Rugalmasság 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremt  készség 
Határozottság  
Kommunikációs készség 
Konfliktusmegoldó képesség 
Irányítási készség 
Kompromisszum készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezés 
Áttekint  és rendszerez  képesség 
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Kreativitás, ötletgazdagság 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Nyitott hozzáállás 
Eredményorientáltság 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
058-09 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek 

végzése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz 
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ 
Egyszer  multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel 
Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ 
LAN és WAN hálózatokat használ 
Egyszer  informatikai angol nyelv  szakmai szöveget megért 
Informatikai tevékenységét dokumentálja 
Terveket, m szaki leírásokat olvas, értelmez 
A munkavégzéssel összefügg  általános szabályokat alkalmazza 
A munkahelyi min ségbiztosítási el írásokat alkalmazza 
Meghatározza a m veleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet 
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket 
Munkam veletekr l vázlatos rajzot készít 
Mechanikus és elektromos eszközökkel, m szerekkel méréseket végez 
Fém és m anyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, f részel, hajlít, 
reszel, csiszol) 
Elektromos és mechanikai kötéseket készít 
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapm veleteknél 
A munkafeladatok elvégzésér l jegyz könyvet készít 
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi, valamint a 
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó el írásokat 
Részt vesz a munka-, t z- és környezetvédelemmel kapcsolatos események 
kivizsgálásában, dokumentálásában 
Gondoskodik a munka-, t z- és balesetvédelmi eszközökr l és azok 
használhatóságáról 
Részt vesz a t zoltásban, mentésben, els segélyt nyújt 
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgy jtés szabályait, a veszélyes 
anyagokra vonatkozó el írásokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Elektrotechnikai alapismeretek 
C Elektronikus áramkörök 
A Villamos gépek biztonságtechnikája 
C Teljesítményelektronikai áramkörök 
C Gépelemek 
C Finommechanikai elemek 
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C Mechanika 
B Elektromechanikus mér m szerek 
C Elektronikus mér m szerek 
B Mechanikai mér m szerek 
B Villamos mérések 
B Mechanikai mérések 
B M szerelemek 
C Anyagismeret 
C Gyártásismeret 
B M szaki ábrázolás 
B Villamos és gépész rajzjelek 
C Szabványok 
B M szaki dokumentáció 
A Általános munkavédelem 
A Érintésvédelem 
A Els segélynyújtás 
A Általános t zvédelem 
A T zoltó készülékek 
B Környezetvédelem 
B Veszélyes hulladékok kezelése 
B Digitális technikai alapok 
C Perifériák 
B Számítógépes hálózatok típusai 
C Informatikai angol nyelv 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Idegen nyelv  géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
5 Információforrások kezelése 
5 M szaki rajz olvasása, értelmezése 
4 M szaki rajz készítése 
5 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4 Kapcsolási rajz készítése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
4 Folyamatábrák készítése 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Elemi számolási készség 
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 
2 ECDL 6. m. Prezentáció 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Fejl d képesség, önfejlesztés 
Szervez készség 
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Társas kompetenciák: 
Tömör fogalmazás készsége 
Konfliktusmegoldó készség 
Prezentációs készség 
Kommunikációs rugalmasság 
Udvariasság 
Kapcsolatteremt  készség 
Fogalmazó készség 
Nyelvhelyesség 
Közérthet ség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Áttekint  képesség 
Rendszerez  képesség 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Numerikus gondolkodás, matematikai készség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Figyelemmegosztás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
059-09 Kisfeszültség  villanyszerelési munka el készítése, dokumentálása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elektrotechnikai alapismereteket alkalmaz a munkája során 
Anyagismereteket alkalmaz a villamos és nem villamos anyagok kiválasztása során 
Mechanikai számításokat végez 
Szabványok el írásait alkalmazza a munkája során 
Terveket, m szaki leírásokat olvas, értelmez 
Villamos számításokat végez 
Tanulmányozza és értelmezi a munka m szaki dokumentációját 
Javaslatot tesz a kiviteli terv módosítására, megvalósulási tervre 
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat 
Munkam veletekr l vázlatos rajzot készít 
Helyszíni felmérést végez 
Átveszi és felméri a munkaterületet 
Folyamatosan egyeztet a munkaterületen dolgozó más szakmák képvisel ivel 
Felméri és meghatározza az eszköz- és anyagszükségletet 
Munkafázisokra bontja a szerelési munkát, meghatározza a m veleti sorrendet 
Meghatározza a munkához szükséges id szükségletet és szerel i létszámot 
Ellen rzi az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök 
alkalmasságát, gondoskodik azok szakszer  tárolásáról 
Felméri a munkaterület és a munkafolyamat veszélyeit 
Figyelembe veszi és alkalmazza a vonatkozó munka-, t z- és környezetvédelmi 
el írásokat, meghatározza a véd eszköz szükségletet 
Figyelembe veszi és alkalmazza a munkahelyi min ségbiztosítási el írásokat 
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Betanítja az általa szerelt villamos készülék, berendezés használatát 
Betartja és betartatja a környezetvédelmi el írásokat 
A munkafeladatok elvégzésér l jegyz könyvet készít 
Feljegyzi a változásokat a kiviteli tervekre 
Építési naplót vezet 
A munkavégzéshez meghatározott nyilvántartásokat vezet 
Feliratokat készít és helyez el a készülékeken 
Összeállítja a m szaki dokumentációkat 
Elszámoláshoz felméri az elvégzett munkát 
Ellen rz  méréseket és vizsgálatokat dokumentál 
Elkészíti a munka szerel i ellen rzésének dokumentációját 
Dokumentálja a jegyz könyvi hibák kijavítását 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Villamos szerelési anyagok 
B Villamos szerelvények 
B Szerelési technológiák 
B Villamos berendezések 
B Szabadvezeték- és kábelhálózat 
B Villamos mérések 
B Villamos dokumentáció 
A Munkavégzés szabályai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 M szaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése 
4 Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata 
5 Villamos hálózatok (er sáramú, informatikai, szabadvezeték, kiskábel) 

kialakítása, javítása, karbantartása 
4 Villamos gépek üzemeltetése, javítása, karbantartása 
4 Villamos mérések elvégzése 
4 Mér eszközök, -m szerek, -berendezések használata 
3 Folyamatábra készítése 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Szervez készség 
Pontosság 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Kapcsolatteremt  készség 
Tömör fogalmazás készsége 
Kompromisszumkészség 
Udvariasság 
Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
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Módszerkompetenciák: 
Rendszerez  képesség 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Okok feltárása 
Helyzetfelismerés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 
Értékelés 
Figyelem-összpontosítás 
Figyelemmegosztás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
060-09 Kisfeszültség  villamos szerelések 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elosztó-berendezést szerel 
Fogyasztásmér  helyet alakít ki 
Csatlakozó vezetéket épít ki 
Villamos szerelvényeket helyez el és szerel 
Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki 
Épületinformatikai, épületautomatikai és jelz  hálózatot épít ki 
Épületvillamos-berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja 
Beltéri világítási berendezést szerel 
Kültéri világítási berendezést szerel 
Kapcsoló-berendezést szerel 
Ipari elosztó-berendezést szerel 
Ipari energia-elosztó hálózatot szerel 
Vezérl - és szabályozó-berendezést szerel 
Ipari villamos berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja 
Küls  villámhárító berendezést szerel 
Bels  villámvédelmet alakít ki 
Aszinkron gépet szerel 
Egyenáramú gépet szerel 
Szinkron gépet szerel 
Különleges villamos forgógépet szerel 
Egyfázisú transzformátort szerel 
Háromfázisú transzformátort szerel 
Különleges transzformátort szerel 
Villamos gépet javít, karbantart, kezelését betanítja 
Villamos készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja 
Csatlakozó vezetéket szerel 
Szabadvezetéki kötést készít 
Csatlakozó kábelt fektet tartószerkezetre, talajba 
Vízzáró kábelátvezetést készít 
Kiskábel-hálózatot javít, karbantart 
A munka megkezdése el tt, a munkafolyamatban és a munka átadásához szükség 
szerint méréseket és vizsgálatokat végez 
Üzemi ellen rz  méréseket és vizsgálatokat végez 
Hiba meghatározáshoz méréseket, vizsgálatokat végez 
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Érintésvédelmi rendszert, eszközt szerel, telepít 
Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza az érintésvédelmi szabályokat 
Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza a munkavégzés helyszínére vonatkozó 
érintésvédelmi különleges szabályokat 
Szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet helyez el csatlakozó vezetékhez 
Villamos berendezés érintésvédelmi rendszerén szerel i ellen rzést végez 
Kijelöli a kiskábel nyomvonalát 
Kiskábel tartószerkezetet készít 
Kiskábelt fektet tartószerkezetre 
Kiskábeles áramkört alakít ki tömített szerelési technológiával 
Gondoskodik a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszer  elhelyezésér l 
Betartja a kéziszerszámokra vonatkozó el írásokat 
Elkészíti a figyelmeztet  feliratozást 
Elvégzi a kábelerek azonosítását 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Villamos szerelési anyagok 
B Villamos szerelvények 
B Szerelési technológiák 
B Villamos berendezések 
B Villamos gépek 
B Légvezeték- és kábelhálózat 
B Villamos mérések 
A Villamos dokumentáció 
A Munkavégzés szabályai 
A Kábelek szerkezete 
B Kábelszerelési anyagok 
B Tömített szerelési technológiák 
A Villamos kötések 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 M szaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése 
4 Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata 
4 Villamos gépek üzemeltetése, javítása, karbantartása 
4 Villamos hálózatok (er sáramú, informatikai, épületautomatikai) kialakítása, 

üzemeltetése, javítása, karbantartása 
4 Villamos mérések elvégzése 
5 Kéziszerszámok használata 
5 Mér eszközök, -m szerek, -berendezések használata 
5 Kiskábel hálózat szerelése, javítása 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Önállóság 
Er s fizikum 
Döntésképesség 
Egyensúly, bezártság- (sz k helyek) és magasságt rés, mozgáskoordináció 

(testi ügyesség) 
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Társas kompetenciák: 

Kompromisszumkészség 
Konfliktusmegoldó készség 
Konszenzus készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Figyelem-összpontosítás 
Információgy jtés 
Rendszerez  képesség 
A környezet tisztán tartása 
Hibakeresés (diagnosztizálás) 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Tervezés 
Módszeres munkavégzés 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Helyzetfelismerés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
061-09 Er sáramú berendezések létesítése, üzemeltetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Villamos gépeket szállít, telepít, üzembe helyez 
Kisfeszültség , kis teljesítmény  transzformátort beköt, ellen riz 
A motorok indítását, fordulatszámának és forgásirányának változtatását és fékezését 
végzi 
Szabályozott villamos hajtásokat szerel és beüzemel 
Kis teljesítmény  és speciális villamos motorokkal (pl. váltakozó áramú 
kommutátoros motorral, léptet  motorral stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltet 
Motorvezérléseket (motorvéd , indító, forgásirány-váltó, fordulatszám-változtató 
kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel 
Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, m ködésüket ellen rzi 
Számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari 
folyamatokat szerel, üzemeltet 
A villamosenergia-rendszer üzemeltet jeként tevékenykedik 
Az er sáramú kapcsolókészülékeket kiválaszt, beköt, m ködtet és üzemeltet 
Villamos kapcsolóállomásokat üzemeltet 
Villamos hálózatokat üzemeltet 
Egyszer  hálózatok zárlatát számítással ellen rzi, zárlatkorlátozás megoldásában 
közrem ködik 
Energiagazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatokban közrem ködik (pl. 
fázisjavítás) 
Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer m ködtetésében 
tevékenykedik 
Ipari és háztartási villamos f t -, h t - és klímaberendezések villamos energiaellátását 
kialakítja, m ködteti, telepíti, üzemelteti 
Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezéseket szerel, karbantart 
Szünetmentes áramforrásokat telepít és üzemeltet 
A szakterület hatályos jogszabályait, szabványait alkalmazza 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B A szakterületet érint  hatályos jogszabályok 
B A szakterület hatályos szabványai 
B Transzformátorok jellemz i 
B Villamos forgógépek jellemz i 
B Villamos készülékek jellemz i 
B Kapcsolókészülékek jellemz i 
B Világítási készülékek jellemz i 
B Kommunális és ipari hálózatok jellemz i 
B Energiagazdálkodási mérések elve 
A Érintésvédelmi mérések elve 
B Transzformátorok jellemz i, üzemállapotai 
B Aszinkron gépek jellemz i, üzemállapotai 
B Szinkron gépek jellemez i, üzemállapotai 
B Egyenáramú gépek jellemz i, üzemállapotai 
B Digitális alapfogalmak, alapjelek és kapcsolások 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Információforrások kezelése 
4 Szerelési rajz olvasása, értelmezése 
4 Szerelési rajz készítése 
4 Összeállítási rajz olvasása, értelmezése 
4 Összeállítási rajz készítése 
5 Kapcsolási rajz olvasása, értelmezése 
4 Kapcsolási rajz készítése 
5 Villamos kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 
3 Villamos kiviteli tervrajz készítése 
5 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
4 Folyamatábrák készítése 
5 Áramútrajz, nyomvonalrajz, installációs rajz olvasása, értelmezése 
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 
5 Villamos dokumentációs jelképek értelmezése 
5 T z-, baleset- és környezetvédelmi jelképek értelmezése 
4 Szabadkézi rajzolás 
4 Komplex jelzésrendszerek 
4 A hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeinek alkalmazása (írásos, 

ábrás és elektronikus adatrögzítést végez) 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 
3 Tájékozódás 
3 Térérzékelés 
4 Kézi és gépi köt elem szerel  szerszámok használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Felel sségtudat 
Kézügyesség 
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Állóképesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Precizitás 
Egyensúly, magasságt rés 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Kezdeményez készség 
Határozottság 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekint  képesség 
Helyzetfelismerés 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, el vigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kontroll (ellen rz  képesség) 
Rendszerez  képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
A környezet tisztán tartása 

 
IV. Mestervizsgáztatási követelmények 

 
A mestervizsgára bocsátás feltétele: mesterdolgozat készítése. 
A mesterdolgozat 1 db tervezési, költségvetés-készítési feladatból, számítási feladatokból és 
technológiai (m szaki) leírásból áll, melyet a vizsgázó szabadon választhat a MKIK által 
kiadott mesterdolgozatok témaköreib l. A mesterdolgozat minimum 10, maximum 20 
oldalból állhat. A mesterdolgozatot szövegszerkesztett formában a vizsgák megkezdése el tt 
kell leadni. Az értékelésre, megvédésre a negyedik vizsgarészben kerül sor. 
 
1. A mestervizsga részei 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
001-11 Pedagógiai ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:  

A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:  

A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemz i 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:  
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai  

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Id tartama:  
30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 

 

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
002-11 Vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Jogi ismeretek  
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Marketing ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli  
Id tartama:  

30 perc (felkészülési id  15 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
3. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
058-09 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek 

végzése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Internetr l szakmai dokumentumok letöltése, bel le prezentáció készítése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

interaktív 
Id tartama: 45 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

M szaki terv, leírás olvasása, értelmezése, anyagszükséglet kiválasztása, m veleti 
sorrend meghatározása, huzalozás elvégzése, a készülék üzembe helyezése 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Id tartama: 60 perc 
 

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 
1. feladat 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
059-09 Kisfeszültség  villanyszerelési munka el készítése, dokumentálása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szakmai számítás (pl. vezeték méretezése melegedésre, feszültségesésre) 
Munka átadásához dokumentáció készítése 

A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Mesterdolgozat megvédése 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
060-09 Kisfeszültség  villamos szerelések 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kisfeszültség  szerelések témakörb l tesztfeladatok megoldása 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Szerelési feladat 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 90 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
061-09 Er sáramú berendezések létesítése, üzemeltetése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szakmai számítások 
Digitális alapjelek és kapcsolások 
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A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Id tartama: 30 perc 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Számítógépes, PLC-vel irányított ipari folyamatok 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Id tartama: 45 perc (felkészülési id  30 perc, válaszadási id  15 perc) 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Épületautomatizálási feladat 
A hozzárendelt jellemz  vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Id tartama: 150 perc 
 
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése: 

1. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
2. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 
3. feladat 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt 

 
2. A mestervizsga értékelése 
 
A jelölt mestervizsgája Megfelelt min sítés , ha minden vizsgarészen minden 
vizsgafeladatból Megfelelt min sítést szerzett. 
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészb l kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több 
vizsgafeladatból Nem felelt meg min sítést szerzett. 
A javítóvizsga a mestervizsgát követ  6 hónapon túl, illetve 2 éven belül megismételhet . Két 
éven túl a teljes vizsgát meg kell ismételni. 
 
3. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei 
 
A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott 
vizsgarészb l két éven belül Megfelelt min sítést szerzett. 
 
Felmentés adható a Vállalkozási ismeretek, illetve a Pedagógiai ismeretek 
követelménymodulok alól annak, aki fels fokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy 
két éven belül más mesterképesítésb l sikeres mestervizsgát tett. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és -vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók. 
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V. Eszköz- és felszerelési jegyzék 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és 
felszerelések minimuma 

Villanyszerel  
mester 

Lézeres- és egyéb szintez  X 
Villanyszerel  kéziszerszámok, kisgépek X 
Munkaállvány X 
Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari porszívó, vés - és fúrógépek X 
Földmunka kézi szerszámai X 
Oszlopállítás eszközei X 
Vezeték-, és kábelszerelés eszközei X 
Fémipari kéziszerszámok és kisgépek X 
Szögbelöv , szögbever  X 
Villamos mér m szerek X 
Hosszmér  eszközök (mér szalag) X 
Informatikai és adatrögzít  eszközök X 
Jogszabály (szabvány) gy jtemény X 
Érzékel k, jeladók X 
Présszerszámok X 
Számítógépes konfigurációk X 
Véd felszerelések (mászóvas, biztonsági öv, véd sisak) X 
Környezetszennyez  anyagok gy jt i X 
Hegeszt - és forrasztó berendezések X 
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Szakmai ismeretek fogalma 

A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a 
m veletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és 
forráshasználatra, számszer  paraméterekre és min ségi jellemz kre, továbbá a munka 
közben szokásosan el forduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés 
feltételeire és hatásaira, a m veleti el írásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi 
szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok. 

Típusai 
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy 

az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. 

„A ” típus (legmagasabb) 
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszer  megkövetelni, 

ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszer ek, el re 
tervezhet k, ismerhet k a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, 
hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. 

„B” típus  
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén 

meghiúsul a munkatevékenység. 

„C” típus (középs ) 
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezet i, szakmai 

irányítás, közrem ködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehet sége 
mellett; tájékozódásra, el zetes próbára, segédtevékenységekre is elegend  id  alatti; 
összességében, illetve önellen rzés és javítás után megfelel  min ség  eredménnyel történ  
ismeretalkalmazás. 

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszer  megkövetelni, 
ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelent s anyagi kártételi 
kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben el re tervezhet k, ismerhet k a 
körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy 
hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. 

„D” típus 
Részben közvetlen személyes vezet i, szakmai irányítással, részben önállóan végzett 

megfelel  ismeretalkalmazás. 

„E” típus (legalacsonyabb) 
A szokásos munkahelyi körülmények között vezet i, szakmai irányítás mellett, személyes, 

a feladatra célzott segítség lehet sége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, 
tájékozódásra, eszközhasználatra elegend  id  alatti; a hiba ismeretében javított, legalább 
egyes meghatározó részleteiben megfelel  min ség  ismeretalkalmazás. 

Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszer  megkövetelni, 
ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; 
összetettek, csak egyes elemeikben tervezhet k, ismerhet k a körülmények, feltételek; 
valamint a személyes szerep közrem ködésre, részvételre korlátozódik. 
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Szakmai készség fogalma 
A szakképesítésre jellemz  munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása 

nélkül m köd  összetev je, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén 
végezhet  tevékenység tartalmát tükrözi. 

Szintjei 
5. szint 
A szakember a szokásostól eltér  munkahelyi körülmények között is képes a tanult 

ismeretek magas szint , önálló, gyors, hibátlan és szakszer  alkalmazására, tevékenységének 
és a munka eredményének önálló ellen rzésére. 

4. szint 
A szakember a szokásostól eltér  munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezet i, 

illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek 
szakszer  alkalmazására, a munka eredményének ellen rzésére, a feltárt hibák javítására. 

3. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezet i, illetve szakmai 

irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, 
gyors és szakszer  alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 

2. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett 

képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történ  feltárására és 
azok önálló javítására. 

1. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott 

segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek 
megfelel  min ség  alkalmazására. 
 



A vidékfejlesztési miniszter 13/2013. (III. 6.) VM rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában, valamint

(5) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. § A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek

csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)

1. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az engedélyezéssel kapcsolatban]

„i) a növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók,

segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez

benyújtandó adatokat a 9. számú melléklet,”

[tartalmazza.]

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. monográfia: a növényvédõ szer hatóanyag, illetve a növényvédõ szer engedélyezési eljáráshoz benyújtott részletes

és összefoglaló adatok (a továbbiakban: részletes és összefoglaló adatok) kiértékelésével elkészített jelentés;

2. kiskultúrában, illetve kis területen való növényvédõ szer felhasználás: a 7. számú mellékletben szereplõ kultúrákban,

illetve adott kultúrában kis területen történõ növényvédõ szer felhasználás; a növényvédõ szerek szermaradékainak

meghatározásához szükséges adatkövetelmények szempontjából a növényi és állati eredetû élelmiszerekben és

takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl, valamint

a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi

rendelet (a továbbiakban: 396/2005/EK rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni;

3. kis egységû kiszerelés: olyan kiszerelés, illetve egyedi csomagolás, amely nem képez kereskedelmi értékesítési

egységet (például ampulla, tabletta, levél, pellet), és forgalomba az azonos termékek egységbe fogása útján készített

fogyasztói csomagolásban (egységcsomagolás) hozható;

4. ikercsomag: két vagy több engedélyezett növényvédõ szert, illetve segédanyagot az erre vonatkozó engedélyben

megadottak szerinti együttes kijuttatáshoz történõ felhasználásra, egyetlen, egymástól elválaszthatatlan fogyasztói

csomagolási egységben tartalmazó kiszerelés;

5. kereskedelmi gyûjtõcsomag: azonos vagy különbözõ rendeltetésû engedélyköteles termékek kizárólag kereskedelmi

célú csomagolási egysége (például kartondoboz, zsugorfólia), amelyben az egyedi kiszerelések az engedélyokiratuk

alapján önálló értékesítési egységként is forgalomba hozhatók és felhasználhatók;

6. párhuzamos behozatal: az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Szerzõdéshez Szerzõdõ Államban (a továbbiakban:

Szerzõdõ Állam) engedélyezett növényvédõ szernek a Szerzõdõ Államból Magyarországra történõ behozatala, mely

meghatározott feltételek alapján azonos és közös eredetû egy Magyarországon már engedélyezett növényvédõ

szerrel (referencia növényvédõ szer);

7. anyag: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti fogalom;

8. készítmény: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti fogalom;

9. állat: olyan haszonállatok egyedei, amelyeket szokásosan emberek takarmányoznak, tartanak vagy fogyasztanak;

10. forgalomba hozatal: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontja szerinti fogalom;

11. növényvédõ szer engedélyezés: közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a 3. § szerinti engedélyezõ hatóság

a kérelmezõ által benyújtott kérelemre, az ország területére vagy annak egy részére engedélyezi egy növényvédõ szer

forgalomba hozatalát és felhasználását;

12. makro szervezetek: fonálférgek, élõsködõ, ragadozó és beporzást elõsegítõ ízeltlábúak különbözõ fejlõdési alakjai;

13. adalékanyag: a növényvédõszer-hatóanyagok elõállításához használt, azok tulajdonságait befolyásoló anyagok;

14. hatásjavító: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti anyag

vagy készítmény;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 38. szám 3979



15. segédanyag: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti anyag

vagy készítmény;

16. növényvédõszer-maradék: a 396/2005/EK rendelet 3. cikkének c) pontja szerinti fogalom;

17. megengedett növényvédõszer-maradék határértéke: a 396/2005/EK rendelet 3. cikkének d) pontja szerinti fogalom;

18. engedély: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.)

mellékletének 24. pontjában felsorolt termékek forgalomba hozatalára és felhasználására kiadott hatósági határozat;

19. jogellenesen forgalmazott termék: forgalomba hozatali és felhasználási engedély nélkül forgalmazott

engedélyköteles termék, az engedélyes gyártó nevének, a termék nevének jogosulatlan feltüntetése vagy engedélyre

való jogosulatlan hivatkozás, illetve valótlan adatokat tartalmazó címke, csomagolóanyag, eszközutánzás,

jogosulatlan kiszerelési, formulázási tevékenységbõl származó áru;

20. munka-egészségügyi várakozási idõ: a kijuttatott növényvédõ szer teljes beszáradásától kezdõdõ órákban vagy

napokban megadott idõtartam, amelynek lejárta elõtt az engedélyköteles termékkel kezelt területen bármilyen

munkavégzés csak a felhasználáshoz elõírt védõfelszerelésben végezhetõ;

21. élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: általában napokban megadott idõtartam, amelynek el kell telnie egy adott

engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes terményt és

aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertõtlenítést követõ betárolása, illetve a termény fertõtlenítést követõ

kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között;

22. környezet: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 13. pontja szerinti fogalom;

23. védõanyag: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti anyag

vagy készítmény;

24. kölcsönhatás-fokozó: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti

anyag vagy készítmény.”

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer és növényvédõ szernek nem minõsülõ termék forgalomba

hozatalának engedélyezésére vonatkozó hatósági döntés mellett annak rendelkezõ része szerinti tartalommal külön

okiratot (a továbbiakban: engedélyokirat) állít ki.”

(2) Az R. 5. § (11)–(14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(11) Az engedélyezõ hatóság legfeljebb 3 évre engedélyezheti olyan növényvédõ szer forgalomba hozatalát és

felhasználását, amelynek hatóanyaga az Európai Unió területén 1993. július 26-án még nem volt forgalomban

(új hatóanyag), és nem szerepel az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékében, de felülvizsgálat alapján

a hatóanyag és a növényvédõ szer dossziéi megfelelnek az engedélyezési követelményeknek a jelentéstevõ tagállam

által készített értékelõ jelentés-tervezet (DAR: Draft Assessment Report) figyelembevételével. Amennyiben a

hatóanyagnak a közösségi jegyzékre való felvételérõl az engedélyben meghatározott jogosultsági idõ lejártáig nem

születik döntés, a jogosultsági idõ meghosszabbítható.

(12) Az engedély ismételt megadását legkésõbb 18 hónappal az engedélyben meghatározott jogosultsági idõ

lejáratát megelõzõen lehet kérni az engedély folyamatosságának fenntartása érdekében. Az engedélyt ismételten

meg lehet adni, illetve jogosultsági idejét meg lehet hosszabbítani, ha a készítmény megfelel az (5) bekezdés

c)–f) pontjában elõírt feltételeknek. Az engedélyben meghatározott jogosultsági idõt meg lehet hosszabbítani a

növényvédõ szer 19. § szerinti nemzeti felülvizsgálatának befejezéséig.

(13) Az engedélyezõ hatóság az engedélyben meghatározott jogosultsági idõt a kérelem alapján az új engedély

jogerõre emelkedéséig meghosszabbíthatja, ha az ismételt engedély megadásáról az engedély lejártát megelõzõ

18 hónapon belül nem döntöttek. Az engedély ismételt megadását a (12) bekezdésben meghatározott határidõnél

rövidebb idõn belül indokolt esetben, legkésõbb a hatályának lejártát egy hónappal megelõzõen lehet kérelmezni.

Ennél rövidebb idõn belül kérelem esetén a jogosultsági idõ legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 18 hónapra

hosszabbítható meg.

(14) Az engedélyezõ hatóság az engedélyezett növényvédõ szer engedélyének kiterjesztése során az

1107/2009/EK rendelet 51. cikkével összhangban meghatározhatja a 7. számú mellékletben foglalt kiskultúrákban,

illetve kis területen való növényvédõ szer felhasználás külön feltételeit.”

4. § (1) Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az engedély iránti kérelemhez – a (10) bekezdés figyelembevételével – a 2. és 3. számú melléklet szerinti adatokat,

valamint a Gyûjtemény vonatkozó fejezete szerinti részletes és összefoglaló adatokat magyar vagy angol nyelven kell
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az engedélyezõ hatóságnak megadni. Amennyiben a kérelem benyújtása angol nyelven történt, az összefoglaló
adatokat – az engedélyezõ hatóság külön kérésére – magyar nyelven is meg kell adni. Mind a részletes adatokat
tartalmazó dokumentációt, mind az összefoglaló adatokat tartalmazó dokumentációt elektronikus adathordozón, két
példányban kell benyújtani az engedélyezõ hatóság részére. A kérelemben benyújtott adatokkal összhangban meg
kell jelölni a növényvédõ szer javasolt felhasználhatósági idejét.
(3) A kérelmezõnek, illetve az engedélyesnek az engedélyezõ hatóság részére az a) pont esetében évente, külön
felszólítás nélkül, míg a b) és c) pont esetében az engedélyezõ hatóság külön felszólításra kell haladéktalanul a
következõ vizsgálati mintákat benyújtania:
a) analitikailag tiszta, minõségi bizonyítvánnyal ellátott hatóanyag minta, illetve indokolt esetben a 396/2005/EK
rendelet elõírásainak eleget tevõ analitikailag tiszta bomlás- vagy reakciótermék, inaktív izomér és humán-toxikológiai 
vagy környezeti szempontból jelentõs szennyezõanyag minta,
b) technikai hatóanyag minta, mely megfelel a beadott specifikációnak,
c) növényvédõ szer minta.”

(2) Az R. 7. § (13) és (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(13) A védõanyagra, kölcsönhatás-fokozóra, segédanyagra, hatásjavítóra, valamint a növényvédõ szer hatóanyaghoz
adott adalékanyagra vonatkozóan meg kell adni:
a) az anyag kémiai nevét,
b) a Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service) által megadott nyilvántartási számot (a továbbiakban:
CAS-szám),
c) az anyag fõbb szennyezõit.
(14) Ha védõanyag, kölcsönhatás-fokozó, segédanyag, hatásjavító vagy a hatóanyaghoz adott adalékanyag, illetve
ezek szennyezõ anyagai a Kbtv. alapján veszélyes anyagnak minõsülnek, meg kell adni a veszélyes anyag
magyarországi jegyzékben felvett számát, biztonsági adatlapját, veszélyességi osztályba sorolását, illetve veszélyjelét
és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben [a továbbiakban: 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet] meghatározott 
R- és S-szabványmondatokat, illetve az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról,
a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a továbbiakban: 1272/2008/EK rendelet) meghatározott H- és P-szabványmondatokat és veszélypiktogramokat.
Szükség esetén az engedélyezõ hatóság kérésére el kell végezni rájuk vonatkozólag az összes olyan vizsgálatot, amely
a biztonságos alkalmazásukat bizonyítja.”

(3) Az R. 7. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az engedélyköteles termék engedélyben megjelölt kereskedelmi elnevezése
a) nem lehet  megtévesztõ, különösen az összetételét vagy felhasználási körét illetõen,
b) más engedélyezett, illetve korábban forgalmazott növényvédõ szer vagy nem növényvédõ szer jellegû termék
elnevezésétõl egyértelmûen különböznie kell,
c) nem sértheti más engedélyes névhasználathoz fûzõdõ szellemi tulajdonjogát,
d) nem sérthet személyiségi jogokat, nem ütközhet közerkölcsbe.”

5. § Az R. 9. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A kombi vagy az ikercsomagként forgalomba kerülõ engedélyköteles termék kiszerelések engedély iránti kérelméhez a
következõ adatokat kell benyújtani:]
„d) két vagy több engedélyezett növényvédõ szer, illetve segédanyag együttes kijuttatását megalapozó
növényvédelmi technológiára, veszélyességre és egyéb releváns tulajdonságra vonatkozó dokumentációt.”

6. § Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Növényvédõ szer engedély kölcsönös elfogadására az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen csak akkor
kerülhet sor, ha 
a) a Szerzõdõ Államban az engedélyezés az egységes elvek szerint történt, 
b) az engedélyezõ hatóság rendelkezésére áll 
ba) a Szerzõdõ Állam által készített engedélyezési jelentés angol vagy magyar nyelven, valamint 
bb) a 3. számú melléklet szerinti adatok, továbbá
c) a növényvédõ szer hatóanyaga szerepel az 1. számú mellékletben.”
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7. § Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) Ha az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére

irányuló eljárásban megállapította, hogy a 16. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, illetve a 19. § szerinti

eljárás során megállapította a növényvédõ szer 1. számú mellékletben szereplõ követelményeknek való

megfelelõségét, az engedélyben megadja a kérelmezõnek a címketerv végleges elkészítéséhez szükséges adatokat, és

egyidejûleg felszólítja a kérelmezõt valamennyi kiszerelési egységre vonatkozóan a végleges, magyar nyelvû

címketerv elektronikus adathordozón, szöveges, szerkeszthetõ formában, 15 napon belül történõ benyújtására.

A végleges címketerv benyújtásával egyidejûleg a 30. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót és a csomagolás

mintadarabjait rögzítõ képeket digitális adathordozón be kell nyújtani. A termékcímkét valamennyi kiszerelési

egységre vonatkozóan a forgalomba kerülést megelõzõen be kell nyújtani elektronikus formában az engedélyezõ

hatóság számára.

(2) A növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók,

segédanyagok, hatásjavítók, továbbá a növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek

engedélyezésekor az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

8. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növényvédõ szerek, védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédõ szernek

nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek engedélyének tartalmaznia kell a 13. számú mellékletben felsorolt,

az adott készítményre vonatkozó tartalmi elemeket is.”

(2) Az R. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer engedélyezési eljárása során készült angol nyelvû engedélyezési

jelentésrõl az uniós munkamegosztás érdekében tájékoztatja a Bizottságot.”

9. § Az R. 18. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A növényvédõ szer engedélye visszavonásra kerül, amennyiben:]

„a) nem felel meg a 19. §-ban elõírt követelményeknek,”

10. § Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg az azt megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím

lép:

„Növényvédõ szerek nemzeti felülvizsgálata
19. § (1) Amennyiben az engedélyezett növényvédõ szer hatóanyaga szerepel az 1. számú mellékletben vagy felvétele

megújításra került, az engedélyezõ hatóságnak – az 1. számú mellékletben megadott határidõkön belül – felül kell

vizsgálnia a forgalomban lévõ, az adott hatóanyagot tartalmazó valamennyi növényvédõ szer engedélyét annak

eldöntésére, hogy megfelel-e az 1. számú mellékletben szereplõ követelményeknek. Ennek során az engedélyesnek

a) az elõírt határidõn belül – hatóanyag felvételének megújítása esetén a benyújtott új védett adatokra vonatkozóan is

– bizonyítania kell, hogy rendelkezik a 2. számú melléklet szerinti adatokkal, vagy igazolnia kell, hogy az adat

tulajdonosa hozzáférést biztosít az adatokhoz,

b) igazolnia kell, hogy teljesülnek az 1. számú mellékletben a hatóanyagokra megállapított feltételek és korlátozások,

beleértve a hatóanyag egyenértékûségének igazolását, továbbá azt, hogy a hatóanyag tisztasági fokát és

szennyezéseinek jellegét illetõen nem tér el jelentõsen az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékére való

felvétel érdekében benyújtott eredeti kérelemhez csatolt részletes és összefoglaló adatokban megjelölt összetételtõl,

c) hatóanyag felvételének megújítása esetén az új összetételre vonatkozóan részletes vizsgálati adatokat kell

benyújtania, ha a technikai specifikáció eltér a közösségi jegyzékre való felvételkor elfogadott specifikációtól,

d) amennyiben a kérelem megfelel az a) és b) pontokban foglalt követelményeknek, a növényvédõ szer

újraértékelésének a 6. számú melléklet szerinti elvégzése érdekében meg kell adnia az elõírt határidõn belül a 3. számú

melléklet szerinti részletes és összefoglaló adatokat, továbbá szükség esetén az engedélyezési jelentés-tervezetet,

beleértve a magyarországi felhasználás körülményeit a helyes mezõgazdasági gyakorlatnak megfelelõen.

(2) Ha a növényvédõ szer több, az 1. számú mellékletben szereplõ hatóanyagot is tartalmaz, az újraértékelést az adott

hatóanyagokra megállapított határidõk közül a legkésõbb lejáró határidõ figyelembevételével kell lefolytatni.

(3) Az uniós értékelés alatt álló hatóanyagot is tartalmazó növényvédõ szer esetén az újraértékelésre akkor kerül sor,

ha az összes hatóanyag feltüntetésre került az 1. számú mellékletben.
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(4) Az engedélyezett növényvédõ szer nemzeti felülvizsgálatának eredményeként az engedélyezõ hatóság

a) a felülvizsgált engedély bevonása mellett az 5. § (1) bekezdése szerint dönt a forgalomba hozatal engedélyezésérõl,

amennyiben a növényvédõ szer megfelel az 1. számú mellékletben szereplõ követelményeknek,

b) az engedélyt visszavonja, amennyiben a növényvédõ szer nem felel meg az 1. számú mellékletben szereplõ

követelményeknek.

(5) Az engedélyezõ hatóság a felülvizsgálat eredményérõl tájékoztatja a Bizottságot.”

11. § Az R. a következõ 20/A. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Növényvédõ szer más kereskedelmi néven történõ engedélyezése
20/A. § (1) A Magyarországon engedélyezett növényvédõ szer engedélyokiratban foglalttól eltérõ kereskedelmi

néven való forgalomba hozatalát és felhasználását az engedélyezõ hatóság engedélyezi (származtatott engedély).

A származtatott engedély megegyezik a referencia növényvédõ szer engedélyével és az abban foglalt elõírások szerint

hozható forgalomba és használható fel.

(2) A származtatott engedély iránti kérelmet a referencia növényvédõ szer engedélyesének vagy annak kell

kérelmeznie, aki a növényvédõ szert eltérõ kereskedelmi néven kívánja forgalomba hozni. Amennyiben a kérelmet

nem a referencia növényvédõ szer engedélyese nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell a referencia növényvédõ szer

engedélyesének hozzájáruló nyilatkozatát.

(3) A növényvédõ szer eltérõ kereskedelmi néven történõ forgalomba hozatala iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a referencia növényvédõ szer nevét és az eltérõ kereskedelmi nevet,

b) a referencia növényvédõ szer engedély és a származtatott engedély tulajdonosának nevét és címét,

c) a referencia növényvédõ szer engedély-okiratának számát,

d) a származtatott engedély szerinti növényvédõ szer címketervét és biztonsági adatlapját,

e) az alkalmazandó csomagolás leírását.

(4) A származtatott engedély szerinti növényvédõ szer címkéjén jól látható módon fel kell tüntetni a referencia

növényvédõ szer nevét és engedélyszámát. A származtatott engedély tulajdonosa külön felszólítás nélkül átvezeti

a címkén a referencia növényvédõ szer engedélyének módosítása szerinti változást.

(5) A származtatott engedéllyel rendelkezõ termék reklámozása vagy kiadványokban történõ szerepeltetése esetén fel

kell tüntetni a referencia termék nevét.”

12. § Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kísérleti célra kiadott engedély meghatározott területre és meghatározott idõszakra szól.”

13. § Az R. 25/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyes minden év március 31-ig benyújtja az engedélyezõ hatósághoz elektronikus

adathordozón, valamennyi kiszerelési egységre vonatkozóan a kereskedelmi forgalomban lévõ készítmények

aktualizált termékcímkéit és a biztonsági adatlap frissített változatát.”

14. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti szaporítóanyagok behozatalánál a Vtv., a Vtv. felhatalmazása alapján kiadott

jogszabályban foglaltak, valamint a (2) bekezdés elõírásai szerint kell eljárni.”

15. § Az R. 28. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az engedélyes és a forgalmazó a termékfelelõsség általános szabályai szerint felel az általa forgalomba hozott

termék megfelelõ minõségéért, a kereskedelmi tétel beazonosíthatóságának biztosítását lehetõvé tevõ nyilvántartási

rendszer meglétéért és a forgalomba hozott termék útjának nyomonkövethetõségéért.

(5) A felhasználhatósági idõszak meghosszabbítása nem kérhetõ, amennyiben a termék forgalomba hozatali és

felhasználási engedélyének hatálya lejárt, a termék engedélye visszavonásra került, a termék engedélyokirat szerinti

felhasználhatósági ideje a Magyarországra történõ beérkezését megelõzõen lejárt, továbbá nem biztosítja a

felhasználók számára a legalább egy vegetációs idõszakban történõ alkalmazás lehetõségét.”
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16. § Az R. 29. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szerek veszélyességi besorolását a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet,

a 1272/2008/EK rendelet, valamint a Gyûjtemény alapján határozza meg.

(4) Növényvédõ szer – az élõvizekben való felhasználásra engedélyezett kivételével – nem használható a vizek,

vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es

biztonsági távolságon belül.

(5) A méhveszélyesség és a vízi szervezetekre való veszélyesség meghatározásának, továbbá a forgalmi kategóriába

történõ besorolás feltételeit, valamint a nem cél-szervezetekre vonatkozó kockázatértékelés és a biztonsági távolság

megállapításának részletes szabályait a Gyûjtemény tartalmazza.

(6) A növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók,

segédanyagok, hatásjavítók besorolására és osztályozására a (3)–(5) bekezdés elõírásait kell alkalmazni.”

17. § Az R. 30. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és egyidejûleg a § a következõ

(4a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A címkén fel kell tüntetni:

a) a jóváhagyott címketervben szereplõ adatokat, de – a 13. számú melléklet 4., 18. és 20. pontja kivételével – legalább

az engedélyokiratban szereplõ elõírásokat, a gyártó által adott gyártási számot vagy annak azonosítására utaló jelzést,

a csomag nettó tartalmát, valamint a gyártás idejét, illetve a használati utasításra vonatkozó utalást,

b) az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számát,

c) a hatóanyag(ok) és egyéb összetevõk azon elnevezését, amelyek az 1. számú mellékletben szerepelnek, vagy ha ott

nem találhatóak, akkor az ISO közhasználatú nevet; amennyiben az ISO közhasználatú név nem áll rendelkezésre,

akkor az IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) szabályok szerinti kémiai megnevezést,

d) annak a természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó

szervezetnek a nevét és címét, aki a forgalmazott növényvédõ szer végsõ csomagolásáért és címkézéséért, vagy végsõ

címkézéséért felelõs, amennyiben nem azonos az engedélyessel.

(4) A címkén az engedély-módosítások határozatszáma feltüntethetõ. Tilos a címkén bármilyen

növényvédõszer-maradék határértéket feltüntetni. A címkefelirat elkészítésénél a Gyûjtemény címkézésrõl szóló

fejezete szerinti követelményeknek kell eleget tenni. A címkefeliratnak biztosítania kell a jól olvashatóságot. Az érdemi

információkat legalább nyolcas betûmérettel, a kis térfogatú kiszereléseken legalább hatos betûmérettel kell

megadni.

(4a) Veszélyjeleket és jelképeket, valamint az R- és S-szabványmondatokat abban az esetben is fel kell tüntetni

a termék csomagolásán és címkéjén a Gyûjteményben megadott módon, a vegyi anyagok regisztrálásáról,

értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról,

az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet,

a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon

kívül helyezésérõl szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:

1907/2006/EK rendelet) elõírásai szerint elkészített biztonsági adatlap alapján, ha azokat az engedélyokirat még nem

tartalmazza, illetve az engedélyokirat szerinti besorolás nincs összhangban az aktuális elõírásokkal. Az engedélyes

haladéktalanul benyújtja az engedélyezõ hatósághoz a biztonsági adatlapot és az 1999/45/EK irányelv szerinti

besorolásban történõ változásokat tartalmazó módosított címketervet. Az engedélyezõ hatóság 30 napon belül dönt

a módosítás elfogadhatóságáról. Amennyiben az engedélyezõ hatóság a beérkezéstõl számított 30 napon belül nem

utasítja el a javasolt módosítást, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni. Az engedélyezõ hatóság a módosított

címketerv elfogadása esetén az engedélyokiraton átvezeti a szükséges módosítást. A módosított engedélyokiratot az

engedélyezõ hatóság megküldi az engedélyesnek, aki a szükséges módosítást a kitûzött határidõre a termékcímkén

átvezeti. A címke, valamint a biztonsági adatlap tartalmának megfelelõségéért a forgalomba hozatalért felelõs gyártó

vagy importõr a felelõs.”

18. § Az R. 39/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A hatóanyagra és a növényvédõ szerre vonatkozó adatok védelme”
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19. § Az R. 39/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„39/A. § (1) Az engedélyezõ hatóság a 2. számú melléklet szerinti, a hatóanyagok engedélyezéséhez benyújtott

adatokat más kérelmezõk javára akkor hasznosíthatja, ha

a) a kérelmezõ számára az elsõ kérelmezõ hozzáférési nyilatkozatot adott az adatok használatára vonatkozóan,

b) az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékébe való felvételt követõen legalább 10 év eltelt az

1993. július 26-án forgalomban nem lévõ hatóanyag esetében,

c) az elsõ magyarországi engedélyezés keltétõl számítva legalább 10 év eltelt az 1993. július 26-án forgalomban lévõ

hatóanyag esetében, vagy

d) a hatóanyagnak az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékébe való elsõ felvételét kimondó irányelv

hatályba lépésétõl kezdve legalább 5 év eltelt, kivéve, ha ez az ötéves idõszak elõbb jár le, mint a b) és c) pont szerinti

idõszak; utóbbi esetben a b) vagy c) pont szerinti idõszakokat kell figyelembe venni.

(2) Az engedélyezõ hatóság a 3. számú melléklet szerinti, a növényvédõ szerek engedélyezéséhez benyújtott adatokat

más kérelmezõk javára akkor hasznosíthatja, ha

a) a kérelmezõ számára az elsõ kérelmezõ hozzáférési nyilatkozatot adott az adatok használatára vonatkozóan, vagy

b) a növényvédõ szer Magyarországon történt elsõ engedélyezését követõen legalább 10 év eltelt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak betartása mellett a kérelmezõ – a hatóanyag azonosítására vonatkozó

kötelezettséget kivéve – mentesül a 2. számú melléklet szerinti adatok benyújtásának kötelezettsége alól, ha a

hatóanyagot korábban felvették az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékébe, és a hatóanyag tisztasági fokát és

szennyezéseinek jellegét illetõen nem tér el jelentõsen az eredeti kérelemhez csatolt dossziéban megjelölt összetételtõl.”

20. § Az R. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg az R. a következõ 44. §-sal egészül ki:

„43. § A Kbtv. rendelkezései szerinti besorolás és osztályozás 2015. június 1-jéig alkalmazható a növényvédõ szerekre

vonatkozóan. A 2015. június 1-je elõtt már forgalomba hozott, az 1272/2008/EK rendelet elõírásaitól eltérõen osztályozott,

címkézett és csomagolt termékek 2017. június 1-jéig újracímkézés és újracsomagolás nélkül forgalmazhatóak.

44. § (1) E rendelet elõírásait kell alkalmazni

a) az 1107/2009/EK rendelet 80. cikk (1)–(4) bekezdése szerinti uniós hatóanyag jóváhagyási eljárással kapcsolatos

tagállami feladatokra,

b) a növényvédõ szerek nemzeti engedélyezésekor az 1107/2009/EK rendelet 80. cikk (5) bekezdése szerinti,

2011. június 14-ét megelõzõen benyújtott, az engedélyezõ hatóság által el nem bírált kérelmek esetén, valamint

a nemzeti engedélykérelmekhez 2011. június 14-én vagy ezt követõen benyújtott, az engedélykérelem módosítására

irányuló kérelem esetén, amennyiben a növényvédõ szer 19. § szerinti nemzeti felülvizsgálatára még nem került sor,

c) a növényvédõ szerek 19. § szerinti nemzeti felülvizsgálatánál azon készítmények esetén, amelyek hatóanyaga(i)

a 2011. június 14-ét megelõzõen érvényes közösségi eljárás alapján került(ek) a jóváhagyott hatóanyagok közösségi

jegyzékébe.

(2) E rendelet 9. számú mellékletének elõírásait kell alkalmazni a védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok

és hatásjavítók engedélyezésekor az 1107/2009/EK rendelet 81. cikkében megállapított feltételek figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a 39/A. § adatvédelemre és titkosságra vonatkozó elõírásait a 1107/2009/EK rendelet

80. cikkében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A 2011. június 14. elõtt benyújtott kérelmekre kiadott engedélyek alapján e rendelet elõírásai szerint címkézett

termékek 2015. június 14-ig forgalmazhatók.

(5) E rendeletnek a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint

a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

módosításáról szóló 13/2013. (III. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR.) által módosított rendelkezéseit a MódR.

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(6) A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére irányuló, 2011. június 14-ét

követõen indult eljárásokban, az 1107/2009/EK rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) a 3. §, 4. § (1) bekezdésének, 5. § (1) és (2) bekezdésének, 7. § (2), (3) és (16) bekezdésének, 12. §, 15. §, 17. §

(1) bekezdésének, 20. § (2), (6), és (9)–(12) bekezdésének, 20/A. §, 21. § és 21/A. § elõírásait kell alkalmazni az eljáró

hatóságra, a kérelem benyújtására és elbírálására, vizsgálati minta adására, valamint a határozathozatalra és egyes

eljárások részletszabályaira,

b) a 25. §, a 25/A. §, a 28. §, a 29. § és a 30. § elõírásait kell alkalmazni a növényvédõ szerek osztályozására és címkézésre,

minõségellenõrzésre, valamint az engedélyezéshez benyújtott dokumentáció kezelésére

vonatkozóan.”
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21. § Az R. 45. § (3) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:]
„d) az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetû
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédõszer-maradékok
határértékérõl, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról,
e) az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédõ szerek forgalomba
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésérõl.”

22. § Az R.
 1. 1. § (1) bekezdésében a „növényvédõ szerek, növényvédõ szernek nem minõsülõ” szövegrész helyébe a

„növényvédõ szerek, védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédõ szernek
nem minõsülõ” szöveg,

 2. 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „különleges R-mondatokat” szövegrész helyébe a „kiegészítõ szabványmondatokat”
szöveg,

 3. 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „különleges S-mondatokat” szövegrész helyébe a „kiegészítõ szabványmondatokat”
szöveg,

 4. 3. §-ában a 
a) „növényvédõ szerek, növényvédelmi hatású termékek” szövegrész helyébe a „növényvédõ szerek,

védõanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédõ szernek nem minõsülõ
növényvédelmi hatású termékek” szöveg,

b) „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal” szöveg,

 5. 4. § (3) bekezdésében az „engedélyezési eljárásban már megadott” szövegrész helyébe az „engedélyezési
eljárásban ugyanarra a készítményre már megadott” szöveg,

 6. 5. § (5) bekezdés d) pontjában a „megbízhatóan” szövegrész helyébe a „megfelelõ módszerekkel” szöveg,
 7. 6. § (4) bekezdés c) és d) pontjában a „növényvédõ szer” szövegrész helyébe a „hatóanyagot tartalmazó

növényvédõ szer” szöveg,
 8. 6. § (6) bekezdésében a „megadni” szövegrész helyébe a „benyújtani” szöveg,
 9. 9. § (1) bekezdésében „A kombi vagy az ikercsomagként” szövegrész helyébe „Az ikercsomagként” szöveg,
10. 11. §-ában a „termékek, növényvédelmi célú eszközök” szövegrész helyébe a „termékek, védõanyagok,

kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, továbbá növényvédelmi célú eszközök” szöveg,
11. 14. §-t megelõzõ alcímben az „adatok” szövegrész helyébe az „engedélyek” szöveg,
12. 17. § (3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg,
13. 18. § (1) bekezdésében a „szakmai vagy tudományos” szövegrész helyébe a „szakmai, tudományos vagy

adminisztratív” szöveg,
14. 18. § (10) és (11) bekezdésében az „eltarthatósági idejének” szövegrész helyébe a „felhasználhatósági idejének”

szöveg,
15. 18. § (11) bekezdésében az „az eltarthatósági idõ” szövegrész helyébe az „a felhasználhatósági idõ” szöveg,
16. 21. § (1) bekezdésében, a „növényvédõ szer” szövegrész helyébe a „növényvédõ szer és növényvédõ szernek nem

minõsülõ termék” szöveg,
17. 21. § (6) bekezdésében a „növényvédõ szerek” szövegrész helyébe a „növényvédõ szer és növényvédõ szernek

nem minõsülõ termékek” szöveg,
18. 21/A. § (2) bekezdésében a „növényvédõszer-maradék” szövegrész helyébe a „szermaradék” szöveg,
19. 21/A. § (3) bekezdésében a „növényvédõszer-maradékot” szövegrész helyébe a „szermaradékot” szöveg, 
20. 23. § (1) bekezdésében a „növényvédõ szer” szövegrész helyébe a „növényvédõ szernek nem minõsülõ termék”

szöveg,
21. 23. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a felhasználás helye szerint illetékes területi

szervén” szövegrész helyébe a „felhasználás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatóságán” szöveg,

22. 25/A. § (1) bekezdésében a „párhuzamos behozatal esetén az importõr” szövegrész helyébe az „ideértve
a párhuzamos behozatalt és a más kereskedelmi néven történõ engedélyezést is,” szöveg,
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23. 28. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei” szövegrész helyébe a „megyei

kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

24. 28. § (2) bekezdésében a „sorsáról az engedélyezõ hatóság dönt” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalát

az engedélyezõ hatóság megtiltja” szöveg,

25. 28. § (3) bekezdésében az „eltarthatósági ideje” szövegrész helyébe a „felhasználhatósági ideje” szöveg,

26. 29. § (1) bekezdésében az „R- és S-mondatokkal” szövegrész helyébe az „R- és S- szabványmondatokkal” szöveg,

27. 29. § (2) bekezdésében és 39. § c) pontjában a „melléklet A. részében” szövegrész helyébe a „mellékletben”

szöveg,

28. 30. § (1) bekezdésében az „anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérõl és csomagolásáról, a 67/548/EGK

és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl, valamint az 1907/2006/EK rendelet

módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész

helyébe az „1272/2008/EK rendelet” szöveg,

29. 31. § (11) bekezdésében az „A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról

szóló 1907/2006/EK rendelet” szövegrész helyébe az „Az 1907/2006/EK rendelet” szöveg,

30. 32. § (3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „megyei

kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szöveg,

31. 6. számú melléklet II. rész C. Döntéshozatal fejezet 1.6. pontjának d) alpontjában a „veszélyes anyagokkal és

a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet” szövegrész helyébe a „44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet” szöveg,

32. 13. számú melléklet bevezetõ mondatában a „növényvédõ szer” szövegrész helyébe a „készítmény” szöveg,

33. 13. számú melléklet 11. pontjában a „különleges R- és S-mondatokat” szövegrész helyébe a „kiegészítõ

szabványmondatokat” szöveg

lép.

23. § (1) Az R. 4., 5. és 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. melléklete lép.

(2) Az R. 3. és 9. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

24. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (2) bekezdésének h) és l) pontja,

b) 5.§ (3) bekezdése,

c) 6. § (6) bekezdésében a „nyomtatott formában és” szövegrész;

d) 6. § (7) bekezdése,

e) 7. § (8) és (9) bekezdése,

f) 7/A. §-a,

g) 8. §-a,

h) 10. § (1) bekezdése,

i) 13. § (8) bekezdése,

j) 21/A. § (1) bekezdés b) pontja,

k) 23. § (3) bekezdés b) pontja, (4) és (5) bekezdése,

l) 24. §-a,

m) 26. §-t megelõzõ fejezetcímben a „növényvédõ szer szennyezést tartalmazó termesztõ közeg” szövegrész,

n) 45. § (1) bekezdés b) pontja,

o) 1. számú melléklet B. része, valamint az „A. rész” megjelölés,

p) 8. számú melléklete,

q) 12. számú melléklete,

r) 13. számú melléklet 5. pontja.

25. § A növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett

növényvédõszer-maradékok határértékérõl, valamint ezek hatósági ellenõrzésérõl szóló 66/2010. (V. 12.)

FVM rendelet 14. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ez a rendelet a 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetû élelmiszerekben, illetve azok

felületén található növényvédõszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók

ilyen növényvédõszer-maradékokból eredõ expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós
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ellenõrzési programról szóló, 2012. augusztus 31-i 788/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek való megfelelést

szolgálja.”

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

27. § Ez a rendelet a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek

hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 13/2013. (III. 6.) VM rendelethez

„4. számú melléklet a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelethez

A növényvédõ szerek emberi vagy környezeti veszélyeire vonatkozó kiegészítõ szabványmondatok

1. Bevezetés

Az alábbi szabványmondatok kiegészítik a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben a növényvédõ szerekre elõírt

mondatokat. Ezeket a rendelkezéseket a hatóanyagként mikroorganizmusokat vagy vírusokat tartalmazó

növényvédõ szerekre is használni kell. Az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek címkéin fel kell tüntetni

a bõr és légzési érzékenységi vizsgálatokra vonatkozó elõírásokat a 2. számú melléklet B. része, illetve a 3. számú

melléklet B. része szerint.

2. Különleges kockázatok szabványmondatai

2.1. Az emberi szervezetet érintõ különleges kockázatok (RSh)

RSh 1

„Szemmel érintkezve mérgezõ!”

Ezt a mondatot akkor kell alkalmazni, ha a 3. számú melléklet A. rész 7.1.5 pontja szerint elvégzett szem irritációs

vizsgálat általános toxicitási tüneteket eredményezett (például kolineszteráz gátlás) vagy mortalitást okozott a

tesztállatok között, ami a hatóanyag szem nyálkahártyáján történõ felszívódására utal. A mondatot akkor is

alkalmazni kell, ha a szembejutás után az emberen bizonyítható az általános toxikus hatás. Ilyen esetekben a szem

védelmét az 5. számú melléklet általános rendelkezései szerint kell elrendelni.

RSh 2

„Fényérzékenységet okozhat!”

Ezt a mondatot akkor kell alkalmazni, ha egyértelmû bizonyítékot szolgáltat a kísérleti rendszer vagy a

dokumentált humán expozíció arra, hogy a növényvédõ szer fényérzékenységet (fotoszenzibilizációt) okoz. A

mondatot olyan növényvédõ szerre is alkalmazni kell, amely 1%-nál nagyobb koncentrációban tartalmaz

emberben fényérzékenységet okozó hatóanyagot, illetve növényvédõ szer formulációban felhasznált egyéb

anyagot. Ezekben az esetekben egyéni óvórendszabályokat kell meghatározni az 5. számú melléklet általános

rendelkezései szerint.

RSh 3

„Az anyag gõzével való érintkezés a bõr és szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés

fagyást okozhat!”

Ezt a mondatot olyan növényvédõ szerekre kell alkalmazni, amelyeket folyékony halmazállapotú gázként

állítanak elõ (például: metil-bromid készítmények). Ilyen esetekben egyéni óvórendszabályokat kell

meghatározni az 5. számú melléklet általános rendelkezései szerint. Speciális mondatot nem kell feltüntetni, ha

külön jogszabály szerint a növényvédõ szer R34 vagy R35 besorolást kapott.

2.2. A környezetet érintõ különleges kockázatok (RSe)

Nincs.”
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2. melléklet a 13/2013. (III. 6.) VM rendelethez

„5. számú melléklet a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelethez

A növényvédõ szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó kiegészítõ szabványmondatok

1. Bevezetés

Az alábbi szabványmondatok kiegészítik a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben a növényvédõ szerekre elõírt

mondatokat. Ezeket a rendelkezéseket a hatóanyagként mikroorganizmusokat vagy vírusokat tartalmazó

növényvédõ szerekre is használni kell. Ebben az esetben a növényvédõ szerek címkéin fel kell tüntetni a bõr és légzési

érzékenységi vizsgálatokra vonatkozó elõírásokat a 2. számú melléklet B. része, illetve a 3. számú melléklet B. része

szerint.

A kötelezõen feltüntetendõ mondatokat az engedélyezõ hatóság adott esetben a zárójelben szereplõ szöveggel

egészítheti ki.

2. Általános rendelkezések

Minden növényvédõ szer címkéjén fel kell tüntetni az alábbi mondatot, amelyet adott esetben a zárójelben szereplõ

szöveg egészít ki:

SP1

„A növényvédõ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!”

(„A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!”

„Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévõ vízelvezetõkön keresztül való szennyezõdést!”)

3. A biztonságos használatra vonatkozó különleges utasítások

3.1. A biztonságos használatra vonatkozó utasítások a kezelõ számára (SPo)

3.1.1. A speciális biztonsági óvórendszabályokat akkor kell alkalmazni, ha az elfogadhatatlan hatások

megakadályozása érdekében a veszély csökkenését szolgáló intézkedések szükségesek.

3.1.2. Az engedélyezõ hatóság megfelelõ személyi védõeszközöket írhat elõ a kezelõk számára, és

meghatározhatja e védõeszközök egyes egyedi elemeit (pl. védõ kezeslábas, kötény, kesztyû, tartós lábbeli,

gumicsizma, arcvédõ, védõálarc, légmentesen védõ szemüveg, kalap, csuklya vagy meghatározott típusú

gázmaszk). A biztonságos használatra vonatkozó ilyen kiegészítõ utasításoknak figyelemmel kell lennie

a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint alkalmazandó szabványmondatokra.

3.1.3. Az engedélyezõ hatóság meghatározhatja továbbá azokat a különleges feladatokat, amelyekhez speciális

védõberendezés szükséges, mint például a hígítatlan szer keverése, töltése és kezelése, a hígított szer

kijuttatása vagy permetezése, nemrégiben kezelt anyagok, mint például növények vagy talaj kezelése, vagy

belépés nemrégiben kezelt területekre.

3.1.4. Az engedélyezõ hatóság kiegészítheti ezeket mûszaki jellegû elõírásokkal, mint például:

3.1.4.1. zárt átviteli rendszer alkalmazása a peszticidnek a tárolóedényébõl a permetezõtankba való

juttatása során,

3.1.4.2. a kezelõnek zárt (légkondicionálással/légszûréssel ellátott) kabinban kell dolgoznia a permetezés

során,

3.1.4.3. a személyi védõeszközök helyettesíthetõk mûszaki megoldásokkal, amennyiben ez utóbbiak

ugyanakkora vagy nagyobb biztonságot nyújtanak.

3.1.5. Egyedi rendelkezések

SPo 1

„Bõrrel való érintkezés esetén elõször száraz ruhával távolítsa el a növényvédõ szert, majd a szennyezõdött

bõrt bõ vízzel mossa le!”

A mondatot olyan növényvédõ szerre kell alkalmazni, amely hatóanyagai heves reakcióba léphetnek vízzel

(például: cianid sók, vagy alumínium-foszfid).

SPo 2

„Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!”

A mondatot akkor kell alkalmazni, ha felhasználó védelme érdekében védõruházat kötelezõ. Kötelezõ

valamennyi T vagy T+ besorolású növényvédõ szerhez.

SPo 3

„A növényvédõ szer meggyújtása után óvakodjon a keletkezõ füst belélegzésétõl, és azonnal hagyja el

a kezelt területet!”
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A mondatot a füstölésre használt növényvédõ szereknél kell használni olyan esetekben, amikor nem

kötelezõ légzõmaszk alkalmazása.

SPo 4

„A csomagolóeszközt csak a szabad levegõn, száraz idõben lehet kinyitni!”

A mondatot olyan növényvédõ szerekre kell alkalmazni, amelyek hatóanyaga heves reakcióba lép vízzel

vagy nedves levegõvel (például: alumínium foszfid) vagy amely spontán égést okoz (például:

alkilenebisz-ditiokarbamátok), illetve amelyek illékonyak és R20, R23 vagy R26 besorolásúak. Indokolt

esetben szakvélemény szükséges annak eldöntésére, hogy a készítmény, illetve csomagolóanyagai

károsíthatják-e a felhasználót.

SPo 5

„A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/az elõírt idõn át/a permet felszáradásáig] szellõztesse az oda való

visszatérés elõtt!”

A mondat feltüntetésekor meg kell határozni azt az idõt, amelyet a kezelést követõen be kell tartani

a területre való újra belépés elõtt. A mondat olyan növényvédõ szerekre alkalmazható, amelyeket

üvegházakban vagy más zárt területen (raktárak) juttatnak ki.

3.2. A környezettel kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó utasítások (SPe)

SPe 1

„A talajvíz/a talaj élõ szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy [megfelelõ hatóanyag vagy anyagcsoport]-ot

tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja [az elõírt idõtartam/gyakoriság]-nál hosszabb ideig/többször!”

A mondatot olyan növényvédõ szerekre kell alkalmazni, amelyeknél az egységes elvek szerint elvégzett értékelés

alapján, az engedélyezett felhasználási területen a veszély csökkentésére intézkedések szükségesek, elsõsorban

a talajban való felhalmozódás (kumuláció), a földigilisztára vagy más talajlakó szervezetre gyakorolt hatás vagy

a talaj mikroflóra, illetve a talajvíz szennyezõdése elkerülésére.

SPe 2

„A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében [az elõírt talajtípus vagy helyzet] talajokra ne használja!”

A mondatot a talajvíz vagy felszíni víz potenciális szennyezõdésének elkerülésére kell alkalmazni bizonyos

körülmények között (például: talajtípus, topográfia vagy drénezett talaj), ha az egységes elvek szerint végzett

értékelés alapján, az engedélyezett felhasználási területen a veszély csökkentését szolgáló intézkedésekre van

szükség az elfogadhatatlan hatások elkerülésére.

SPe 3

„A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezõgazdasági

földterülettõl/felszíni vizektõl [az elõírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági

övezetet!”

A mondatot a nem cél-szervezetek (növények, ízeltlábúak, illetve vízi szervezetek) védelmére kell alkalmazni,

amennyiben az egységes elvek szerint végzett értékelés alapján, az engedélyezett felhasználási területen

a veszély csökkentését szolgáló intézkedésekre van szükség az elfogadhatatlan hatások elkerülésére.

SPe 4

„A vízi szervezetek/nem cél-növények védelme érdekében a vizet nem áteresztõ felületeken (pl. aszfalt, beton,

utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza!”

A mondatot a növényvédõ szer felhasználásától függõen akkor kell használni, ha a vízelfolyásból adódó veszély

alapján vízi szervezetek vagy nem-cél növények károsodhatnak.

SPe 5

„A madarak/vadon élõ emlõsök védelme érdekében a növényvédõ szert teljes egészében be kell dolgozni

a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!”

A mondatot olyan növényvédõ szerekre (például: granulátumok vagy pellet) kell alkalmazni, amelyeket be kell

dolgozni a madarak vagy vadon élõ emlõsök védelme érdekében.

SPe 6

„A madarak/vadon élõ emlõsök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédõ szert!”

A mondatot olyan növényvédõ szerekre (például: granulátumok vagy pellet) kell alkalmazni, amelyek

felhasználása során elszóródásra lehet számítani, és meg kell akadályozni, hogy ezeket a madarak vagy vadon élõ

emlõs állatok felszedjék. A biztonság érdekében valamennyi hígítatlanul használt szilárd növényvédõ szer

esetében indokolt alkalmazni.
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SPe 7

„A madarak költési idõszaka alatt nem alkalmazható!”

A mondatot akkor kell alkalmazni, ha az egységes elvek szerint végzett értékelés alapján, az engedélyezett

felhasználási területen a veszély csökkentésére ilyen jellegû intézkedés szükséges.

SPe 8

„Méhekre veszélyes!”

„A méhek és egyéb beporzást végzõ rovarok védelme érdekében virágzási idõszakban nem alkalmazható!”

„Virágzó kultúrában a méhek aktív gyûjtési idõszaka idején nem alkalmazható!”*

„Az alkalmazás idejére és a kezelés után [megadott idõszak] ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat!”

„Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!”

„Virágzás elõtt távolítsa el a gyomnövényeket!/[megadott idõpont] elõtt nem alkalmazható!”

A mondatokat olyan növényvédõ szerekre kell alkalmazni, amelynél az egységes elvek szerint elvégzett értékelés

alapján, az engedélyezett felhasználási területen a méhek vagy más beporzó rovarok védelme érdekében

kockázat csökkentését szolgáló intézkedés szükséges.

* Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követõen, a csillagászati naplemente elõtt egy órával,

legkésõbb 23 óráig használható fel (a továbbiakban: méhkímélõ technológia), amennyiben ezt a növényvédõ szer

engedélyokirata elõírja.

3.3. A helyes mezõgazdasági gyakorlattal kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó utasítások (SPa)

SPa 1

„Rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ezt, vagy [a megfelelõ hatóanyag vagy anyagcsoport]-ot

tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja [az elõírt kezelésszám vagy idõszakok]-nál

többször/hosszabb ideig!”

A mondatot akkor kell alkalmazni, ha a rezisztencia veszélyének csökkentésére az intézkedés bevezetése

szükséges.

3.4. Rágcsálóirtókkal kapcsolatos biztonságos használatra vonatkozó utasítások (SPr)

SPr 1

„A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehetõ legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más

állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el!”

A mondat alkalmazása esetén olyan blokkoló rendszert kell biztosítani, amely megakadályozza, hogy a csalogató

anyagot a rágcsáló elvihesse.

A mondatot a címkén jól látható helyen kell feltüntetni annak érdekében, hogy a helytelen felhasználás a

lehetõség szerint kizárt legyen.

SPr 2

„A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a

véralvadásgátló szertõl való mérgezõdés veszélyére és annak ellenszerére!”

A mondatot jól látható helyen kell a címkén feltüntetni annak érdekében, hogy az esetleges mérgezés a lehetõség

szerint kizárható legyen.

SPr 3

„Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területrõl! A tetemeket tilos

hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni!”

A mondatot valamennyi antikoagulánst (véralvadás gátló) hatóanyagot tartalmazó rágcsálóirtó szer esetén

alkalmazni kell az állatok másodlagos mérgezésének elkerülése érdekében.”
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3. melléklet a 13/2013. (III. 6.) VM rendelethez

„7. számú melléklet a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelethez

Növényi kiskultúrák felsorolása és csoportosítása

1. Gyümölcsök

1.1. Almatermésûek

a) birs

b) naspolya

c) berkenye

d) japán körte

1.2. Csonthéjasok

a) japán szilva

1.3. Bogyós gyümölcsûek

a) ribiszke (fehér, fekete, piros)

b) málna

c) köszméte

d) szamóca

e) szeder, szedermálna

f) ribiszkeköszméte (josta)

g) egyéb bogyósok: áfonya (kerti és vörös), fekete bodza, homoktövis, gyepûrózsa (csipkebogyó)

1.4. Héjas gyümölcsûek

a) gesztenye

b) dió

c) mandula

d) mogyoró

1.5. Déligyümölcsök

a) kivi

b) füge

2. Zöldségfélék

2.1. Burgonyafélék

a) padlizsán (tojásgyümölcs)

2.2. Kabakosok

a) sütõtök, spárgatök

b) cukkini

c) patisszon (csillagtök)

d) sárgadinnye

2.3. Hüvelyesek

a) lencse

b) csicseri borsó

c) lóbab

2.4. Gyökér- és gumós zöldségek

a) pasztinák

b) zeller

c) torma

d) retek

e) cékla

f) csicsóka

g) feketegyökér

2.5. Hagymafélék

a) póréhagyma

b) gyöngyhagyma

c) sarjadékhagyma
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d) fokhagyma

e) salottahagyma

2.6. Káposztafélék

a) kelkáposzta

b) karalábé

c) karfiol

d) brokkoli

e) bimbóskel

f) kínai kel

2.7. Leveles zöldségek

a) endívia saláta

b) spenót,

c) sóska

d) mángold

e) kapor

f) metélõhagyma

g) cikória

h) fejes saláta

i) borsmustár (rukkola=rucola)

2.8. Szárukért termesztett zöldségek

a) spárga

b) rebarbara

2.9. Termesztett gombák

3. Gabonafélék

a) zab

b) tönkölybúza

c) rizs, indián rizs

d) köles

e) cirok

f) pohánka (hajdina)

g) fénymag

4. Olajosmagvúak

a) földimogyoró

b) olajretek

c) len

d) kender

e) olajtök

5. Takarmánynövények

a) fehér here

b) vörös here

c) bíborhere

d) baltacim

e) bükköny

f) csillagfürt

g) somkóró

h) szarvaskerep

i) mézontófû (facélia)

6. Fûszernövények a fûszerpaprika kivételével

7. Gyógynövények

8. Dísznövények

a) közterületi jelentõségû fásszárú, egy-, kétnyári és évelõ növények

b) cserepes dísznövények”
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4. melléklet a 13/2013. (III. 6.) VM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet A. rész 2.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép

„2.3. Lobbanáspont és tûzveszélyességre vagy öngyulladásra utaló egyéb adatok

A gyúlékony oldószereket tartalmazó folyadékok lobbanáspontját az EGK A9. eljárásának megfelelõ módon kell

meghatározni és megadni. A szilárd halmazállapotú készítmények és gázok gyúlékonyságát az EGK A10., A11. és

A12. eljárásainak megfelelõ módon kell meghatározni és megadni. A készítmények öngyulladási hajlandóságát az EGK

A15. vagy A16. eljárásának megfelelõ módon, illetve ahol szükséges, az ENSZ Bowes-Cameron-Cage tesztje alapján kell

meghatározni és megadni.”

2. Az R. 9. számú mellékletének címe helyébe a következõ cím lép:

„Növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, védõanyagok,

kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök és anyagok,

makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtandó adatok”
3. Az R. 9. számú melléklet A. részének címe helyébe a következõ cím lép:

„Növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi hatású termékek, védõanyagok,

kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók engedélyezéséhez benyújtandó adatok”
4. Az R. 9. számú melléklet A. rész 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. Ökotoxikológiai vizsgálatok

9.1. Toxicitás vízi szervezetekre

9.1.1. Akut toxicitás szivárványos pisztrángra, vagy zebra dánióra

9.1.2. Akut toxicitás Daphnia magnára

9.1.3. Szaporodásgátlás algára

9.1.4. Egyéb víztoxikológiai vizsgálatok

9.2. Toxicitás szárazföldi szervezetekre

9.2.1. Akut orális és kontakt toxicitás méhekre

9.2.2. Toxicitási adatok az egyéb szárazföldi szervezetekre, irodalmi áttekintés

9.3. A hatóanyag környezeti sorsával kapcsolatos adatok

9.4. Kockázatértékelés”
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,

teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 9/2013. (III. 6.) AB határozata

az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezéseire vonatkozó

alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói kezdeményezés elutasításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése folyamatban lévõ ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének

megállapítására irányuló bírói kezdeményezések tárgyában meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 6. § (2) bekezdése második

mondatának, 35. § (2) bekezdése f) pontjának, 100. § (3) bekezdésének, 136. § (1) bekezdése második mondatának,

valamint 143. § (1) bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébõl, valamint XXVIII. cikk

(7) bekezdésébõl fakadó alkotmányos követelmény, hogy az adó megfizetésére gazdasági társaság helytállni köteles

tagjaként kötelezett személy a gazdasági társaság felszámolása során indult adóhatósági ellenõrzési eljárásban

gyakorolhassa az adózót megilletõ azon jogokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy a helytállási kötelezettségét érintõ

adótartozás jogalapját és összegszerûségét vitathassa.

2. Az 1. pontban meghatározott alkotmányos követelményt a Debreceni Törvényszék elõtt 9.K.30.175/2007. és

9.K.30.216/2007. számon folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

3. Az Alkotmánybíróság az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (2) bekezdése f) pontja

alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, illetve a Debreceni Törvényszék elõtt

9.K.30.175/2007. és 9.K.30.216/2007. számon folyamatban levõ ügyekben történõ alkalmazhatóságának kizárására

irányuló indítványokat elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

I n d o k o l á s

I.

[1] 1. A Debreceni Törvényszék (az indítvány benyújtásakor: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság) bírája az elõtte 9.K.30.175/2007.

és 9.K.30.216/2007. számon folyamatban levõ ügyekben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény

38. § (1) bekezdése alapján az eljárás felfüggesztése mellett egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett az

Alkotmánybíróságnál. Az indítványozó az Alkotmánybírósághoz 2007. szeptember 3-án érkezett indítványaiban az

adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 35. § (2) bekezdésének f) pontja

alkotmányellenességének megállapítását, valamint azt kérte, hogy ez a rendelkezés az indítványozó bíróság elõtt

9.K.30.175/2007. és 9.K.30.216/2007. szám alatt folyamatban levõ ügyekben ne legyen alkalmazható.

[2] 2. A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló egyik perben (a 9.K.30.175/2007. számú ügyben) irányadó tényállás szerint

a felperest az elsõfokú adóhatóság által hozott – majd a fellebbezés folytán eljárt másodfokú adóhatóság által

helybenhagyott – határozat 4 059 000 Ft adótartozás megfizetésére kötelezte. A felperes magánszemély kötelezésére

azért került sor, mert 1990. december 20-tól 2001. október 31-ig egy olyan betéti társaság beltagja volt, amellyel

szemben – a felszámolási eljárás idõszaka alatt lefolytatott, az 1998-tól 2003-ig tartó idõszakot érintõ – adóellenõrzés

eredményeként megállapított adótartozás behajthatatlan volt. Az adóhatóság megállapította, hogy a betéti

társaságnak, amelynek felszámolását a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2003. január 2-án rendelte el, a megszüntetés és

a cégjegyzékbõl történõ törlés idõpontjában, 2004. szeptember 27-én felosztható vagyona nem volt, a fenti összegû

adótartozás pedig a felperes tagsági jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. A felszámolási eljárás idején végzett
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adóellenõrzés során – az Art. akkor hatályos 14. § (3) bekezdése, jelenleg a 14. § (4) bekezdése alapján – a betéti

társaságot a felszámoló képviselte, a felperest, mint volt beltagot az ügyfél státuszból eredõ jogok nem illették meg.

Az elsõ- és másodfokú adóhatóság határozatának indokolása szerint, mivel a betéti társaság tartozása végrehajtható

okiraton (határozaton) alapult és az a felszámolási eljárás alatt nem térült meg, a felperes tagsági jogviszonya alatt

keletkezett tartozásért – az Art. 35. § (2) bekezdése f) pontjába foglalt mögöttes felelõsségi szabály alapján – köteles

helyt állni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára iránt indított perben eljáró elsõfokú bíróság a felperes

keresetét alaposnak találta, és az alperes (a másodfokú adóhatóság) határozatát az elsõ fokon eljárt adóhatóság

határozatára is kiterjedõen hatályon kívül helyezte, továbbá az elsõfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Az elsõfokú

bíróság álláspontja szerint „méltánytalan és jogellenes helyzetet teremtene az, ha a felperes soha, semmilyen fórum

elõtt nem vitathatná az egyébként jogalapjában valóban õt terhelõ kötelezettség összegszerûségét az erre vonatkozó

hatósági megállapításokat semmikor sem tehetné vitássá.” Ítéletében megállapította, hogy a betéti társaság volt

beltagja az eljárás során úgy gyakorolhatja az adózót az Art. szerint megilletõ jogokat, hogy a konkrét esetben a betéti

társaság terhére általános forgalmi adónemben megállapított adókülönbözetet, annak összegszerûségét vitathatja.

Az alperesi felülvizsgálati kérelem alapján meghozott kúriai végzés – új eljárásra és új határozat meghozatalára

kötelezéssel – hatályon kívül helyezte az elsõfokú bíróság ítéletét. A kúriai jogértelmezés szerint az ügyre vonatkozó

anyagi és eljárási szabályok nem biztosítják az Art. 6. § (2) bekezdése alapján adózónak nem minõsülõ, az adó

megfizetésére kötelezett személynek azt a jogot, hogy az adózó ellen indult eljárásokban félként eljárjon, vagy az

adózóval szemben hozott jogerõs határozatot utóbb vitássá tegye. A mögöttes felelõst is megilletik az adózó számára

biztosított egyes jogok [hivatkozhat az Art. 35. § (2) bekezdése szerinti feltételek hiányára: az elévülésre, a követelés

behajthatatlanságára, a mögöttes felelõsség hiányára, vitathatja annak tartalmát, terjedelmét], de ezek nem terjednek

ki az adótartozás jogcímének és összegszerûségének a megkérdõjelezésére.

[3] Az új eljárás során – felperesi indítvány alapján – elõterjesztett egyedi normakontroll kérelmében az indítványozó

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 57. § (5) bekezdésébe

foglalt jogorvoslathoz való jog sérelmére hivatkozott. Álláspontja szerint az Art. 35. § (2) bekezdésének f) pontja akkor

lenne összeegyeztethetõ az Alkotmány hivatkozott rendelkezésével, ha az lehetõvé tenné, hogy az adó megfizetésére

kötelezett személy a vele szembeni eljárás során vitathassa az adótartozás összegszerûségét. Rámutatott arra is, hogy

a felszámolás kezdõ idõpontjától a gazdasági társaságot képviselõ felszámolónak nem fûzõdik jogi érdeke ahhoz,

hogy az adóellenõrzés megállapításait cáfolja.

[4] 3. A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló másik perben (a 9.K.30.216/2007. számú ügyben) irányadó tényállás szerint

a felperest az elsõfokú adóhatóság által hozott – majd a fellebbezés folytán eljárt másodfokú adóhatóság által

helybenhagyott – határozat 16 933 531 Ft adótartozás megfizetésére kötelezte. A felperes magánszemély

kötelezésére ebben az esetben is azért került sor, mert (1999. január 27-tõl 2002. október 29-ig) egy olyan, szintén

a felszámolási eljárást követõen a cégbíróság által a cégjegyzékbõl törölt – betéti társaság beltagja volt, amellyel

szemben – ugyancsak a felszámolási eljárás idõszaka alatt lefolytatott – adóellenõrzés eredményeként megállapított

adótartozás behajthatatlan volt. A felperes ebben az ügyben is a tagsági jogviszonya alatt keletkezett tartozásért

– az Art. 35. § (2) bekezdése f) pontjába foglalt mögöttes felelõsségi szabály alapján – köteles helyt állni.

[5] Az indítványozó – hivatkozva a fent ismertetett kúriai értelmezési gyakorlatra – a másik ügyben elõterjesztett egyedi

normakontroll kérelmében foglaltakkal megegyezõen az Alkotmány 57. § (5) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való

jog sérelmére hivatkozott. Ebben az ügyben is az az álláspontja, hogy az Art. 35. § (2) bekezdésének f) pontja akkor

lenne összeegyeztethetõ az Alkotmány hivatkozott rendelkezésével, ha az lehetõvé tenné, hogy az adó megfizetésére

kötelezett személy a vele szembeni eljárás során vitathassa az adótartozás összegszerûségét.

[6] 4. Az indítványozó indítványaiban az Alkotmány rendelkezésére hivatkozott, azonban az 2011. december 31-én

hatályát vesztette, és helyébe 2012. január 1-jei hatállyal Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény)

lépett. Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. §-ára és

52. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel felhívta az indítványozót, hogy egészítse ki indítványait azzal, hogy a bírói

kezdeményezésekkel érintett jogszabály az Alaptörvény mely rendelkezéseit sérti és miért.

[7] 5. Az indítvány-kiegészítési felhívásokra adott azonos tartalmú válaszaiban az eljárás kezdeményezõje kifejtette, hogy

– az eredeti indítványában kifejtett indokok miatt – az Art. 35. § (2) bekezdésének f) pontja ellentétes Magyarország

Alaptörvénye XXVIII. cikk (7) bekezdésével, amely szerint „[m]indenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen

az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti”.
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[8] 6. Az indítványozó bíró az Art. támadott rendelkezésével összefüggésben az alkalmazási tilalom kimondását nem

kezdeményezte, de az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának megfelelõen úgy értelmezte, hogy a bírói

kezdeményezés magában foglalja az alkalmazási tilalom kimondása iránti kérelmet is {21/2005. (VI. 2.) AB határozat,

ABH 2005, 239, 242.; 36/2006. (IX. 7.) AB határozat, ABH 2006, 473.; 3301/2012. (XI. 12.) AB határozat, Indokolás [7]}.

[9] 7. A tartalmilag (és szinte teljes egészében szövegszerûen is) egymással megegyezõ bírói kezdeményezéseket – azok

tárgyi összefüggése folytán – az Alkotmánybíróság az Abtv. 58. § (2) bekezdése, valamint az Alkotmánybíróság

Ügyrendjének 32. § (1) bekezdése alapján egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

II.

[10] Az Alkotmánybíróság az eljárása során a következõ jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe:

[11] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:

„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

„XXVIII. cikk (7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási

döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”

[12] 2. Az Art. vonatkozó szabályai:

„6. § (2) Nem minõsül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy [35. § (2) bek.]. A kizárólag az adó

megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megilletõ jogokat.”

„35. § (2) Ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tõle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére

határozattal kötelezhetõ:

[…]

f) a gazdasági társaság, a közös név alatt mûködõ polgári jogi társaság adótartozásáért a rájuk vonatkozó szabályok

szerint a helytállni köteles tag, vezetõ tisztségviselõ, illetve szervezet, a jogi személy felelõsségvállalásával mûködõ

vállalkozó esetében a felelõsségvállaló, továbbá az a személy, amely (aki) a vállalkozás kötelezettségeiért törvény

alapján felel,”.

„100. § (3) Az adózónak joga van az ellenõrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal

kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat elõterjeszteni, a jegyzõkönyvet

megismerni, és a jegyzõkönyv átadását, kézbesítését követõ 15 napon belül észrevételt tenni.”

„136. § (1) Az adózó az ügy érdemében hozott elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés joga megilleti azt is,

akire a határozat rendelkezést tartalmaz.”

„143. § (1) Az adóhatóság másodfokú jogerõs határozatát – a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott,

illetõleg az elsõfokú határozat megsemmisítését elrendelõ határozat kivételével – a bíróság az adózó kérelmére

jogszabálysértés esetén megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, az adóhatóságot új eljárás

lefolytatására utasítja. Az adóhatóság másodfokú végzésével szemben nincs helye bírósági felülvizsgálatnak.”

III.

[13] Az indítványok az alábbiak szerint nem megalapozottak.

[14] 1. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a bírói kezdeményezések nem „ítélt dologra” irányulnak-e.

Az Abtv. 31. § (1) bekezdése értelmében, ha alkotmányjogi panasz vagy bírói kezdeményezés alapján az alkalmazott

jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés Alaptörvénnyel való összhangjáról az Alkotmánybíróság már döntött,

ugyanazon jogszabályra, illetve jogszabályi rendelkezésre és ugyanazon Alaptörvényben biztosított jogra, valamint

azonos alkotmányjogi összefüggésre hivatkozással – ha a körülmények alapvetõen nem változtak meg – nincs helye

az alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló alkotmányjogi panasznak, valamint bírói kezdeményezés

alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló vizsgálatának.

[15] Az Alkotmánybíróság a 2/2013. (I. 23.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) már vizsgálta az örökösök mögöttes

felelõsségi kötelezettségérõl szóló, az Art. 35. § (2) bekezdése a) pontjába foglalt szabály és a jogállamiság-klauzulából

eredõ követelmények, továbbá a jogorvoslathoz való jog viszonyát. Bár a bírói kezdeményezések ugyancsak az Art.-be

foglalt, az adó megfizetésére vonatkozó egyik rendelkezésnek a jogorvoslathoz való jog szempontjából történõ

felülvizsgálatát kérik, de az indítványok a mögöttes felelõsségi konstrukció egy másik elemére, a gazdasági társaságok
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adótartozásáért helyt állni köteles tag felelõsségét szabályozó normára vonatkoznak. Ebbõl következõen az
Alkotmánybíróság az ügyben nem állapított meg „ítélt dolgot”, ugyanakkor irányadónak tekintette az Abh.-ba foglalt
megállapításokat.

[16] 2. Az Abh. rendelkezõ részének 1. pontja elõírta, hogy „[a]z adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 35. §
(2) bekezdésének, valamint a 131. § (1) és (3) bekezdéseinek, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 157. §-ának és 251. § (1) bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébõl, valamint
XXVIII. cikk (7) bekezdésébõl fakadó alkotmányos követelmény, hogy az adó megfizetésére örökösként kötelezett
személy a vele szemben indult eljárásban hozott külön határozat ellen jogorvoslattal élhessen, és ennek keretében
vitathassa az Art. 35. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását is”.

[17] Az adótartozásért fennálló mögöttes örökösi felelõsség vizsgálata körében az Abh. foglalkozott a jogorvoslathoz való
jog – jelen ügyben is releváns – terjedelmével (korlátozottságával). Az Abh.-ban elbírált alkotmányjogi panasz
benyújtói is – többek között – azt sérelmezték, hogy az alapkötelezettség jogalapját és összegszerûségét nem tudják
vitatni az adóhatósági és azt követõ bírósági eljárásban (csak az örökösi mivoltukat és a fizetési kötelezettségük
arányát vitathatják).

[18] A kúriai jogértelmezési gyakorlatot magába foglaló vizsgálat alapján arra a következtetésre jutott a testület, hogy az
Art. 35. §-ára alapozott eljárásokban a vonatkozó szabályok szerint valóban csak egy korlátozott terjedelmû
jogorvoslati lehetõség nyílik meg, mert ez a szabály feltételezi, hogy az eredeti kötelezettel szemben lefolytattak egy
olyan közigazgatási vagy közigazgatási és bírósági eljárást, amelyben az eljárás során mindvégig vitatható volt a
kötelezettség jogcíme és összegszerûsége is. Az Alkotmánybíróság szerint az Art. mögöttes felelõsségi konstrukciója
két feltétel együttes teljesülése esetén áll összhangban az Alaptörvénybe foglalt jogorvoslathoz való joggal. Egyrészt
a szabályozás olyan megfizetésre kötelezést tehet lehetõvé, amely eredetileg nem a megfizetésre kötelezettekkel
szemben keletkezett, de a kapcsolatuk jellegébõl adódóan megfizetésre kötelezésüknek ésszerû indoka van, másrészt
a kötelezés elõfeltétele jogerõs közigazgatási vagy bírói döntés, amely olyan eljárásban keletkezett, ahol az eredetileg
kötelezett személy élt vagy élhetett volna jogorvoslati jogával. {Indokolás [42]}.

[19] Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy az Abh. tárgyául szolgáló alkotmányjogi panaszra okot adó
eljárásban ilyen, az eredetileg kötelezett személy alapkötelezettségét megállapító hatósági határozat vagy bírói
döntés nem született, ezért az Art. 35. § (2) bekezdése nem lett volna alkalmazható. Ezért – figyelemmel arra is, hogy a
kúriai gyakorlat alapján az indítványozók jogsérelme nem következne be, mivel az Art. 35. § (2) bekezdése
alkalmazhatóságának egyértelmû és elengedhetetlen feltétele egy, az ezt megelõzõ közigazgatási vagy peres eljárás
eredményeként keletkezett jogerõs és végrehajtható hatósági vagy bírói döntés – nem látta megalapozottnak a
támadott normák, köztük az Art. 35. § (2) bekezdésének megsemmisítésére és a konkrét ügyben alkalmazásuk
tilalmának kimondására vonatkozó kérelmet. Rámutatott arra is a testület, hogy a jogalkalmazó szerv számára létezik
azonban erre a helyzetre egy törvényes, és az Alaptörvénynek is megfelelõ megoldás. „Az Art. 131. § (1) és
(3) bekezdései éppen az ilyen tényállások megoldását teszik lehetõvé oly módon, hogy azok az örökösök, akik olyan
hagyatékot örökölnek, amelynek része olyan adótartozás is, amelyet jogerõsen nem lehetett megállapítani az adózó
halála miatt, vagyis az adózó örökhagyó adófizetési kötelezettsége és ennek terjedelme érdemben nem lett elbírálva,
ne gazdagodjanak indokolatlanul emiatt. Az adózó halála esetén, tehát ha az adókötelezettség az adózó halála miatt
szûnik meg, az adóhatóság az örököst soron kívüli eljárásban, külön határozattal kötelezi a tartozás megfizetésére.
A határozattal szemben az örökösök teljes körû és valódi jogorvoslattal élhetnek az eljárás közigazgatási szakaszában
és a másodfokon hozott közigazgatási döntést keresettel támadhatják a bíróság elõtt.” {Indokolás [50]}.

[20] 3. A fent kifejtettek alapján a bírói kezdeményezések annak vizsgálat teszik szükségessé, hogy az Art. 35. §
(2) bekezdésének f) pontjába foglalt mögöttes felelõsségi szabály alapján történõ marasztalás elõfeltétele-e jogerõs
közigazgatási vagy bírói döntés, amely olyan eljárásban keletkezett, ahol az eredetileg kötelezett személy élt vagy
élhetett volna az adótartozás jogalapjának és összegszerûségének vitatására is kiterjedõ jogorvoslati jogával.
Az alkotmányossági kérdés megválaszolásakor az Alkotmánybíróság elõször az Art. 35. § (2) bekezdésének f) pontjába
foglalt, a gazdasági társaság adótartozásért helyt állni köteles tag mögöttes felelõsségi konstrukcióját megalapozó
jogszabályokat, majd a támadott norma rendesbírósági értelmezési gyakorlatát tekintette át (III. 4–5. pontok). Ezt
követõen azt vizsgálta meg az Alkotmánybíróság, hogy a jogorvoslathoz való jog gyakorlása szempontjából
eredetileg kötelezett személynek minõsül-e az adó megfizetésére gazdasági társaság helytállni köteles tagjaként
kötelezett személy a gazdasági társaság felszámolása során indult adóhatósági ellenõrzési eljárásban (III. 6–9. pontok).
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[21] 4. A mögöttes felelõsség egy másik személy valamely vagyoni kötelezettségének a teljesítéséért való másodlagos,

közvetett helytállási kötelezettség. A mögöttes felelõsség mindig feltételez egy elsõdlegesen felelõs személyt (az Abh.

terminológiájában: eredetileg kötelezett személyt) is. Ilyen esetben két különbözõ jogállású kötelezettrõl:

a fõkötelezettrõl és a járulékos kötelezettrõl van szó. Létrejöttét tekintve a mögöttes felelõsség alapulhat szerzõdésen,

vagyis a helytállási kötelezettség elvállalásán (például szerzõdéses sortartó kezesség) és alapulhat törvény

rendelkezésén is. Amikor a jogalkotó mögöttes felelõsséget kíván megállapítani, ezt nem csak a kezesség

jogintézményének az alkalmazásával teheti, hanem sui generis módon is. Erre példa a jogosulatlan autópálya

használatért fizetendõ pótdíjfizetési kötelezettség (lásd például a 617/B/2005. AB határozatot, ABH 2008, 2277, 2284.)

vagy a társasági jogban a közkereseti és betéti társaság tagjainak mögöttes felelõssége. Ez – a jelen ügyben releváns –

mögöttes felelõsségi konstrukció a gazdasági társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért való felelõsséget

jelenti, amelyet a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságoknál, vagyis a közkereseti társaság és a

betéti társaság esetében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 68. § (2) bekezdése, 88. § (1) bekezdése,

97. § (1) bekezdése, illetve 108. § (1) bekezdése szabályoz. Ezzel megegyezõ rendelkezéseket tartalmazott a bírói

kezdeményezések alapjául szolgáló pereket megelõzõ adóhatósági eljárásban hozott, adómegfizetésre kötelezõ

határozatok alapjául szolgáló, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 56. § (1) bekezdése, 81. §

(1) bekezdése, 90. § (1) bekezdése és 101. § (1) bekezdése. Tipikus és a bírói kezdeményezések alapjául szolgáló

perekben is irányadó esetekben a gazdasági társaság mögöttes felelõsként helytállni köteles tagja vagyonával azokért

a tagsági jogviszonya alatt keletkezett tartozásokért felel, amelyeket a gazdasági társaság vagyona nem fedez,

és amelyeket a felszámolási eljárásban szabályszerûen bejelentettek, de igazolhatóan nem térültek meg.

[22] 5. A támadott norma kúriai értelmezési gyakorlatának vizsgálata alapján a következõ állapítható meg. A támadott

norma rendesbírósági értelmezése kielégíti az Abh. azon követelményét, miszerint az Art. 35. § (2) bekezdése

alkalmazhatóságának egyértelmû és elengedhetetlen feltétele egy, az ezt megelõzõ közigazgatási vagy peres eljárás

eredményeként keletkezett, jogerõs és végrehajtható hatósági vagy bírói döntés {Abh., Indokolás [39]}. Ez az Art.

35. § (2) bekezdése f) pontjának alkalmazásában az adózó gazdasági társaság vonatkozásában behajthatatlan

adótartozást megállapító jogerõs döntést feltételez.

[23] Egységes az értelmezési gyakorlat abban, hogy a pénzügyi jogviszonyra és ebbõl eredõ jogviták elbírálására

vonatkozó anyagi és eljárási szabályok nem adnak lehetõséget arra, hogy az adó megfizetésére kötelezett személy

az adózó ellen indult eljárásokban félként eljárjon, vagy az adózóval szemben hozott jogerõs határozatot utóbb vitássá

tehesse. Az adófizetésre kötelezettel szemben az adófizetésre kötelezõ határozat meghozatala nem vezethet arra,

hogy újra megnyíljanak azok a jogvédelmi eszközök, amelyeket az adózó a közte és az adóhatóság közötti jogvitában

korábban már érvényesített, vagy amelyekkel bármely okból nem élt.

[24] Az Art. adózót meghatározó 6. §-ában a (2) bekezdés kifejezetten visszautal a 35. § (2) bekezdésére, amikor akként

rendelkezik, hogy nem minõsül adózónak a kizárólag adó megfizetésére kötelezett személy; azonban gyakorolhatja

a törvény szerint az adózót megilletõ jogokat. Az adó megfizetésére kötelezett igénybe veheti a jogorvoslati

eszközöket, és ennek keretében vitathatja a kötelezését is, de a vele szemben hozott határozat ellen irányuló

fellebbezés, felügyeleti intézkedés iránti kérelem vagy kereset benyújtása során már nem vitathatja az adóhatóság

által az adózó terhére jogerõsen elõírt tartozás jogcímét, a végrehajtható okirat szerinti összegszerûségét. (v. ö. EBH

2007. 1655, KGD 2011. 151., BH 2011. 236.).

[25] Az adó megfizetéséért helytállási kötelezettséggel rendelkezõ gazdasági társasági tag az õt megilletõ jogorvoslati

eljárás keretében tehát nem vitathatja az adózó gazdasági társaság terhére jogerõsen elõírt adókülönbözet

jogszerûségét (jogalapját és összegszerûségét), mint ahogy nem gyakorolhatja az adózót megilletõ önellenõrzési,

beszámítási jogot sem. A kizárólag az Art.-n alapuló bírói magyarázat alapján e jogokkal, továbbá az Art. 100. §

(3) bekezdésében szabályozott, az adózót megilletõ jogosultságokkal (iratbetekintés, felvilágosítás-kérés, észrevétel

és bizonyítási indítvány tétele) azért nem élhet az adó megfizetésére kötelezett személy, mint az adózó, mivel

vonatkozásában az adóigazgatási eljárás elsõ szakaszának minõsülõ ellenõrzési eljárás hiányzik. A mögöttes felelõs

csak az Art. 35. § (2) bekezdése szerinti feltételek hiányára hivatkozhat: az elévülésre, a követelés behajthatatlanságára,

a mögöttes felelõsség hiányára, továbbá vitathatja annak tartalmát, terjedelmét.

[26] 6. A 22/2012. (V. 11.) AB határozat szerint: „[a]z elõzõ Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett

elvi jelentõségû megállapítások értelemszerûen irányadók az Alaptörvényt értelmezõ alkotmánybírósági

döntésekben is. Ez azonban nem jelenti az elõzõ Alkotmányon alapuló határozatokban kifejtettek vizsgálódás nélküli,

mechanikus átvételét, hanem az elõzõ Alkotmány és az Alaptörvény megfelelõ szabályainak összevetését és gondos
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mérlegelést kíván. Ha az összevetésnek az az eredménye, hogy az alkotmányjogi szabályozás változatlan vagy jelentõs

mértékben hasonló, az átvételnek nincs akadálya. Másrészt az elõzõ Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései

tartalmi egyezõsége esetén éppen nem a korábbi alkotmánybírósági döntésben megjelenõ jogelvek átvételét, hanem

azok figyelmen kívül hagyását kell indokolni.” {22/2012. (V. 11.) AB határozat, Indokolás [41]}. Mivel az Alkotmány

57. § (5) bekezdése tartalmilag megegyezik az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésével, ezért az Alkotmánybíróság

– a támadott szabálynak az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatakor – a jelen határozat alapjaként elfogadta

a korábbi gyakorlatában tett megállapításokat. Ennek megfelelõen a jelen ügyben is irányadó az Alaptörvény

indítványozó által felhívott rendelkezésének autonóm értelmezési követelménye, amely szerint az

Alkotmánybíróságot valamely alaptörvényi fogalom értelmezése során nem kötik a jogági fogalom-meghatározások

vagy az adott fogalomhoz tapadó, azt értelmezõ rendesbírósági gyakorlat sem.

[27] 7. Az Alkotmányhoz hasonlóan az Alaptörvény is valamely személy jogát, jogos érdekét érintõ bírósági, hatósági

és más közigazgatási döntések ellen teszi lehetõvé a jogorvoslatot. Az Alkotmánybíróság értelmezésében a

jogorvoslathoz való jog nem terjed ki a nem állami, például a munkáltatói (1129/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 604,

605.) vagy a tulajdonosi (1534/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 602, 603.) döntésekre, és nem terjed ki az állami,

de nem hatósági, így a katonai elöljárói [485/D/1992. AB határozat, ABH 1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB határozat,

ABH 1993, 590, 591.; 57/1993. (X. 25.) AB határozat, ABH 1993, 349, 351.] döntésekre sem. Azt, hogy valamely állami

vagy nem állami szerv döntése hatóságinak minõsül-e a jogorvoslathoz való jog szempontjából, csak a konkrét

szabályozási környezetre tekintettel lehet eldönteni [37/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 413, 424.].

[28] A jogorvoslathoz való jog lényegi tartalma a jogalkotótól azt követeli meg, hogy a hatóságok érdemi, ügydöntõ

határozatai tekintetében tegye lehetõvé a valamely más szervhez, vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb

fórumhoz fordulás lehetõségét [5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB határozat,

ABH 1995, 108, 109.]. Az Alkotmánybíróság szerint a jogorvoslat biztosításának követelménye az érdemi határozatokra

vonatkozik. Annak vizsgálata során, hogy mely döntés minõsül ilyennek, a döntés tárgya és a személyre gyakorolt

hatása a meghatározó, vagyis az, hogy az érintett helyzetét, jogait a döntés lényegesen befolyásolta-e [részletesen

például 1636/D/1991. AB határozat, ABH 1992, 515, 516.; 5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31.; 4/1993. (II. 12.)

AB határozat, ABH 1993, 48, 74.; 46/2003. (X. 16.) AB határozat, ABH 2003, 488, 502.]. Azaz [a]z alkotmánybírósági

eljárásban a jogorvoslathoz való alapvetõ jog szempontjából valamely döntés érdemi, ügydöntõ volta a tételes jogok

által ilyennek tartott döntésekhez képest viszonylagos: a vizsgált döntés tárgya és személyekre gyakorolt hatása által

meghatározott [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 109.]. Így alkotmányjogi értelemben, a jogorvoslathoz

való jog alapjog gyakorlásakor érdemi határozatnak minõsülhetnek kivételesen nem ügydöntõ határozatok is

[legutóbb összefoglalóan a 114/2010 (VI. 30.) AB határozatban, ABH 2010, 579, 585–586.] Abban is egyértelmû

a gyakorlat, hogy a jogorvoslathoz való jogból mint alapjogból az adott hatósági, illetve bírósági döntés ellen

biztosított rendes jogorvoslati eszközök igénybevétele következik (1319/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 690, 691.).

[29] 8. A fentiek alapján arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy a gazdasági társaság felszámolása során indult adóhatósági

ellenõrzési eljárásban, az adózó gazdasági társaság adótartozása tárgyában hozott döntés lehet-e olyan, az adó

megfizetésére gazdasági társaság helytállni köteles tagjaként kötelezett személy jogát vagy jogos érdekét érintõ

érdemi határozat, amely ellen a jogorvoslathoz való jogot biztosítani kell.

[30] Szemben az Abh.-val elbírált esettel a támadott norma szerinti ügyekben az eredetileg kötelezett személye már az

alapkötelezettség (adótartozás) keletkezésekor is kettõs, mivel annak teljesítéséért (megfizetéséért) a gazdasági

társaság mögöttes felelõsként helytállni köteles tagja vagyonával mindazokért a tagsági jogviszonya alatt keletkezett

tartozásokért felel, amelyeket a gazdasági társaság vagyona nem fedez. További lényeges különbség, hogy az Art.

14. § (4) bekezdése alapján a felszámolás során végzett adóellenõrzések esetében már a felszámolás kezdõ idõpontjától

az eredeti kötelezettnek nem minõsülõ felszámoló gyakorolja az adózót (az érintett gazdasági társaságot) megilletõ

jogokat. Ennek keretében kell értékelni azt is, hogy eltérõen az Abh.-ban elbírált esettõl, amikor az örökhagyó az

alapeljárásban az Alaptörvény II. cikkébe foglalt emberi méltósághoz való jog részét képezõ önrendelkezési jog, valamint

a jogorvoslathoz való jog alapján eldönthette, vitatja-e, és ha igen, milyen mértékben az õt érintõ kötelezettséget, addig

a felszámoló a felszámolási eljárás során a mögöttes helytállásra kötelezett személlyel szemben gyakran ellenérdekû

pozíciót foglal el. Különösen így van ez azokban a gyakori esetekben, amikor a felszámoló úgy ítéli meg, hogy az adós

gazdasági társaság vagyona még a felszámolási költségek fedezetére sem lesz elegendõ, ezért a csõdeljárásról és a

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/B. §-a szerinti egyszerûsített felszámolási eljárást kezdeményez.
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[31] Bár a felszámoló jogosult az adótartozás megállapításáról szóló közigazgatási határozat ellen fellebbezni, illetve annak

bírósági felülvizsgálatát kérni, ha azonban úgy véli, hogy a követelések behajthatatlanok és saját díjkövetelésének

a megtérülése sem biztosított, az ilyen eljárások indítása és lefolytatása nem áll érdekében – szemben a mögöttes

kötelezettel. A felszámoló feladata a hitelezõk, köztük az adóhatóság jogos követeléseinek minél nagyobb arányú

kielégítése. A hitelezõi igények forrása a gazdasági társaság vagyona, illetve a gazdasági társaság tartozásaiért

korlátlanul felelõs tag vagyona. A felszámoló szempontjából gyakorlatilag mindegy, hogy a követelések milyen

forrásból térülnek meg: a bírói kezdeményezések alapjául szolgáló pereket megelõzõ adóhatósági eljárásokban a

gazdasági társaságokat adótartozás megfizetésére kötelezõ határozatok – fellebbezés hiányában – már elsõ fokon

jogerõre emelkedtek, és annak a körülménynek, hogy a felszámoló milyen okból nem élt a jogorvoslati eszközökkel,

a fent ismertetett kúriai gyakorlat szerint sincs jelentõsége.

[32] Ezekben az esetekben a mögöttes felelõsséget az váltja ki (az azáltal válik érvényesíthetõvé), a gazdasági társaság

helytállni köteles tagja pedig azáltal válik eredetileg kötelezetté, hogy a gazdasági társaság felszámolása alatt végzett

adóellenõrzés eredményeként hozott, utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott jogerõs hatósági vagy bírósági

határozat olyan adótartozást állapít meg, amely a gazdasági társaság helytállni köteles tagja tagsági jogviszonya alatt

jött létre és behajthatatlan a gazdasági társaság vagyonából. Mivel a mögöttes felelõsség beállta a gazdasági társaság

helytállni köteles tagjának vagyoni viszonyaira jelentõs hatással van, az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésének oltalma

alatt álló tulajdonhoz való jogát nagymértékben érinti, ezért rá nézve a gazdasági társaság felszámolása alatt indult

adóellenõrzési eljárásban hozott határozat olyan alkotmányjogi értelemben vett érdemi döntésnek minõsülhet,

amely ellen számára biztosítani kell az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogot.

Ezekben az eljárásokban a mögöttes felelõs is az Art. 6. § (2) bekezdése második mondata szerinti adózónak minõsül,

így gyakorolhatja azokat a jogokat, amelyek lehetõvé teszik az adótartozás jogalapjának és összegszerûségének

vitatását.

[33] 9. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a törvényhozó az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

szóló 2008. évi LXXXI. törvény 120. §-ával új rendelkezést iktatott az Art. felügyeleti intézkedésrõl szóló rendelkezései

közé. Az Art. 141/A. § (1) bekezdése alapján a „felszámolási eljárás idõtartama alatt hozott, utólagos adómegállapítás

tárgyában kiadott elsõ- illetõleg másodfokú határozattal szemben felügyeleti intézkedés iránti kérelmet terjeszthet

elõ az a személy is, akit [amelyet] az adóhatóság a felszámolással megszûnt adózó adótartozásának megfizetésére

kötelezett.” Mivel a felügyeleti intézkedés iránti kérelem benyújtásának értelemszerû elõfeltétele a felszámolással

megszûnt gazdasági társaság adótartozásának megállapításáról szóló határozatról való tudomásszerzés, ezért az Art.

141/A § (4) bekezdése az adóhatóság számára elõírja, hogy – a 35. § (2) bekezdése alapján meghozott határozat

közlésével egyidejûleg – az adó megfizetésére kötelezettel közölje a felszámolási eljárás idõtartama alatt hozott,

utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott elsõ- illetõleg másodfokú határozatot, valamint az utólagos

adóellenõrzés megállapításairól felvett jegyzõkönyvet.

[34] Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való jog

érvényesülése szempontjából az Art. 141/A. §-a szerinti felügyeleti intézkedés csak feltételes és korlátozott jogvédelmi

eszköz az adó megfizetésére kötelezett mögöttes felelõs személy számára. A jogorvoslathoz való jog alanyi jogi

karakterébõl következõen az alapjog jogosultjának elhatározásán múlik, hogy az Alaptörvénybõl következõ

jogorvoslati eszközt igénybe veszi-e, és ha igen, milyen mértékben. Ezzel szemben az Art. egyes esetekben kizárja,

illetve a felügyeleti intézkedésre jogosult mérlegelésére bízza az eljárás lefolytatását. Az Art. 141. § (5) bekezdése

alapján a felügyeleti intézkedés jogosultja a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,

ha az ügyben eljárt adóhatóság döntését a bíróság már felülvizsgálta, illetve a felügyeleti intézkedés iránti kérelmet

érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte. Mivel ezekben a hatósági,

illetve bírósági eljárásokban nem járhat el ügyfélként, illetve félként a mögöttes felelõs személy, így ezekben az

esetekben a helytállási kötelezettségét kiváltó határozatokkal szemben semmilyen jogvédelmi eszközt nem vehet

igénybe. Ezen túlmenõen a felügyeleti intézkedés nem az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti rendes,

hanem olyan rendkívüli jogorvoslati eszköz, amellyel szemben a bírósági felülvizsgálat lehetõségét nem biztosította

a törvényhozó.

[35] 10. Az Alkotmánybíróság már a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában megállapította, hogy „[h]a a vizsgált jogszabálynak

van [egy vagy több] olyan értelmezése, amely az alkotmányos követelményeknek megfelel, az Alkotmánybíróságnak

nem feltétlenül kell megállapítania a jogszabály alkotmányellenességét. A normát nem kell minden esetben

megsemmisíteni csupán azért, mert az alkotmányos követelményeknek nem megfelelõ értelmezése is lehetséges,
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vagy elõfordul. [...] Az Alkotmánybíróság elkerüli a jogszabály illetõleg jogszabályi rendelkezés megsemmisítését, vagy

a törvényhozó felhívását arra, hogy az Alkotmánybíróság által meghatározott határidõn belül alkosson jogot, ha a

jogrend alkotmányosságát és a jogbiztonságot e nélkül is biztosítani lehet. Ilyenkor az Alkotmánybíróság azoknak

az értelmezéseknek a körét határozza meg általában az alkotmányos követelményekkel, amelyek esetében a

jogszabály az Alkotmánnyal összhangban van.” (ABH 1993, 267.).

[36] Tekintettel arra, hogy a bírói kezdeményezésekkel támadott normából nem következik minden más következtetést

kizáró módon a jogorvoslathoz való alapjog kizárása, ezért az Alkotmánybíróság az Art. 35. § (2) bekezdése f) pontja

alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, illetve Debreceni Törvényszék elõtt

9.K.30.175/2007. és 9.K.30.216/2007. számon folyamatban levõ ügyekben történõ alkalmazhatóságának kizárására

irányuló indítványt elutasította. A norma megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasítása mellett

az Alkotmánybíróság, a jogorvoslathoz való jog és a jogállamiság részét képezõ jogbiztonság maradéktalan

érvényesülését biztosító egységes adóhatósági és rendesbírósági gyakorlat kialakítása érdekében, élve az Abtv.

46. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazással, alkotmányos követelményként határozta meg, hogy milyen

feltételekkel marad az Alaptörvény keretein belül az adó megfizetésére gazdasági társaság helytállni köteles tagjaként

kötelezett személy mögöttes felelõsségét adott esetben kiváltó, a gazdasági társaság felszámolása során indult

adóhatósági ellenõrzési eljárás. Ennek megfelelõen az adó megfizetésére gazdasági társaság helytállni köteles

tagjaként kötelezett személynek lehetõséget kell biztosítani arra, hogy a gazdasági társaság felszámolása során indult

adóhatósági ellenõrzési eljárásban gyakorolhassa az adózót megilletõ azon, az Art. 6. § (2) bekezdése második

mondata, 100. § (3) bekezdése, 136. § (1) bekezdése második mondata, valamint 143. § (1) bekezdése szerinti azon

jogokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy a helytállási kötelezettségét érintõ adótartozás jogalapját és összegszerûségét

vitathassa.

[37] Az Abtv. 39. § (3) bekezdése szerint „[a]z Alkotmánybíróság az alkalmazott jogkövetkezményeket az Alaptörvény és

e törvény keretei között maga állapítja meg.” Az Abtv.-be foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmánybíróság elrendelte,

hogy jelen határozata rendelkezõ részének 1. pontjában megállapított alkotmányos követelményt a Debreceni

Törvényszék elõtt 9.K.30.175/2007. és 9.K.30.216/2007. számon folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

[38] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 44. § (1) bekezdésének második mondatán alapul.

Budapest, 2013. március 5.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: III/844/2012.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 111/2013. (III. 6.) KE határozata

tárca nélküli miniszteri megbízatás megszûnésérõl és miniszteri kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 42. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom,

hogy Varga Mihály tárca nélküli miniszternek e megbízatása 2013. március 6-ai hatállyal megszûnik, egyúttal

az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – õt

2013. március 7-ei hatállyal nemzetgazdasági miniszterré kinevezem.

Budapest, 2013. március 5.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 5.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01202/2013.

A köztársasági elnök 112/2013. (III. 6.) KE határozata

államtitkári megbízatás megszûnésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára –

megállapítom, hogy Pleschinger Gyulának, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának e megbízatása

2013. március 6-ai hatállyal megszûnik.

Budapest, 2013. március 5.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 5.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01266/2013.
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A miniszterelnök 36/2013. (III. 6.) ME határozata

gazdasági együttmûködési vegyes bizottság magyar tagozati elnökének kinevezésérõl

1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008. (VIII. 27.)

Korm. határozat 3. a) pontja szerinti jogkörömben eljárva a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter együttes

elõterjesztése alapján

Szijjártó Pétert

– a Magyar-Moldovai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé kinevezem.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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