KÁLYHÁS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 582 13 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Kályhás
Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások: nincsenek
Hozzárendelt FEOR szám: 7637
Szakképzési évfolyamok száma:

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 27. § (4) bekezdése szerint 3 év

Elmélet aránya: 30 %
Gyakorlat aránya: 70 %
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:
2.

van
1 év

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
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3.

A szakképesítés óraterve

3 szakképző évfolyam esetén
Kályhás szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e
126

gy
36

e

gy

36

e

Képzési
helyszín

gy

32

Értékelési
időpont

6234-11

Építőipari közös
tevékenység

Tanterem

Szakmai
vizsga

1.0/6234-11

A munkavégzés
komplex feltételei

2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11

Biztonságos
munkavégzés feltételei

18

4.0/6234-11

Építési alapismeretek

72

5.0/6234-11

Munkajog és
vállalkozási ismeretek

6246-11

Tüzelőberendezés
telepítése

90

90 Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szintvizsga /
Szakmai
vizsga

1.0/6246-11

Tüzelőberendezés
felmérése

2.0/6246-11

Tüzelőberendezés
tervezése

72

54

3.0/6246-11

Tüzelőberendezés
építésének előkészítése

4.0/6246-11

Tüzelőberendezés
átadása

18

36

5.0/6246-11

Kályhacsempe gyártása

6247-11

Tüzelőberendezés
építése

234

54 306 100 595 Tanterem/
Szakmai
Tanműhely/ vizsga
Gazdálkodó
szervezet

1.0/6247-11

Kályha építése,
átrakása

126

36 180

36 288

2.0/6247-11

Kandalló építése

72

18

72

36 180

3.0/6247-11

Kemence és tűzhely
építése

36

54

28 127

36
36

32
90 162 162 180

90

36

36

36

90

72

90

36

18

36
18

36

Összesen: 216 432 252 486 222 685
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Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
2 szakképző évfolyam esetén
Kályhás szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
e

gy

126

36

e

gy

6234-11

Építőipari közös
tevékenység

64

Tanterem

Szakmai vizsga

1.0/6234-11

A munkavégzés komplex
feltételei

2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

4.0/6234-11

Építési alapismeretek

72

5.0/6234-11

Munkajog és vállalkozási
ismeretek

6246-11

Tüzelőberendezés
telepítése

1.0/6246-11

Tüzelőberendezés
felmérése

2.0/6246-11

Tüzelőberendezés tervezése 119 126 122 106

3.0/6246-11

Tüzelőberendezés
építésének előkészítése

4.0/6246-11

Tüzelőberendezés átadása

5.0/6246-11

Kályhacsempe gyártása

6247-11

Tüzelőberendezés építése

54 597

92 530 Tanterem/
Szakmai vizsga
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

1.0/6247-11

Kályha építése, átrakása

36 320

32 264

2.0/6247-11

Kandalló építése

18 184

32 142

32
36

32
173 220 176 210 Tanterem/
Szintvizsga
Tanműhely/ /Szakmai
Gazdálkodó vizsga
szervezet
36

18

36

36

40
18

32
18

36

36
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Kályhás szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója
3.0/6247-11

megnevezése

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
e

gy

Kemence és tűzhely építése

93

e

gy

28 124

Összesen: 353 853 332 740
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
194 óra
Gyakorlat:
36 óra

1.3 A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

1.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit
Helyszíni méréseket végez

X
X

Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki
dokumentáció tartalmát
Betartja az építési technológiai folyamatok
sorrendiségét
Használja az építészeti alapfogalmakat munkája
során
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges
anyagok folyamatos utánpótlását

X

Gondoskodik a munkaterület folyamatos
tisztántartásáról

X

Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a
munkaterületről

X

X

X

Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás
módszereit

X

Értelmezi az építőipari rajzokat
Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését
Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét

X
X
X

Értelmezi a különböző szintű dokumentációk
tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat

X

Leolvassa a kivitelezési munkák során a szükséges
adatokat a rajzokról

X

X

X

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat

X

Betartja, betartatja a foglalkozás egészségügyi
előírásokat

X

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének
megfelelően intézkedik

X

Elsősegélyt nyújt

X

Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához
szükséges munkavédelmi eszközöket

X

Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű
biztonságos mozgatását, használatát

X
6

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

X

X

Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Feladatprofil

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

Gondoskodik a munkavédelmi eszközök
használhatóságáról

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Feladatprofil

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését,
értékelését

X

X

Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a
munkavégzés helyszínén

X

X

Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását

X

X
X

Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve
alapelveit, területi és személyi hatályát

X

Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a
szerződésben foglaltakat

X

Betartja és betartatja a munkavállalói és a
munkáltatói jogokat és kötelezettségeket

X

Betartja és betartatja a munkaviszony
megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó
szabályokat

X

Vállalkozást indít és működtet

X

Alkalmazza a norma időre- norma rendszerre
vonatkozó előírásokat

X

X

Szakmai ajánlatot készít és ad

X

X

Munka megkezdésének és végzésének
feltételei

X

X

X

B

Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai X

X

A

A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök

Szakmai ismeretek

X
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5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

A

Típus

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

Típus

Szakmai ismeretek

A

A kivitelezési munka technológia sorrendje és
összefüggései

X

C

Kiviteli tervek tartalma

X

X

X

C

Építési dokumentációk értelmezése

X

X

X

A

Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

X

B

Elsősegélynyújtás

X

A

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák

B

Tűzvédelem

X

A

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok

C
C

Szállítás, anyagmozgatás
Építőipari gépek munkavédelmi előírásai

X
X
X

A

Építőipari anyagok tulajdonságai és
felhasználási területük

D
C
C

A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai
A munkavállalás alapfeltételei
Munkaszerződés kötés

C

Munkaadó- Munkavállaló jogai és
kötelezettségei

C

Tételes költségvetési kiírás felépítése

C

Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági
életben

C

Vállalkozási formák

C

Vállalkozás általános felépítése, és
működtetésének feltételei

D
A
B

Vállalkozásokról szóló jogszabályok
Munkanapló vezetés
A norma idő

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Társas kompetenciák

Segítőkészség
Konszenzus készség
Együttműködési készség

X
X
X

4
1
3
3
Építészeti jelképek értelmezése
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Szakmai számolási készség

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök
használata

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

X
X
X
X
X
X

X

X

Tananyagegységek

X

X
X

Tananyagegységek

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Szakmai készségek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

3
3
4
4

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Pontosság
Térlátás
Rajzkészség

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Személyes kompetenciák
1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Szint

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X

X
X
X
X

X

X

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

X

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

X

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Rendszerező képesség
Problémamegoldás,
hibaelhárítás

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Módszerkompetenciák

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

1.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Anyagok alkalmazási lehetőségeinek értelmezése
Alapszerkesztések bemutatása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex feltételei

36 óra

Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák:
Kivitelezés fogalma
Az építőipari szakmák tevékenységi köre
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége
Az építési munkák három nagy csoportja:
Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Befejező munkák fogalma, sajátosságai
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés:
Pénzügyi források, finanszírozás
Műszaki tervek:
Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe
Bontási engedélyezési tervdokumentáció
Kiviteli tervdokumentáció
Használatbavételi engedélyezés
Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció
Statikus tervrajzok
Műszaki leírás
10

Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata
Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj)
Építési szerződés
Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre:
Építtető (beruházó)
Üzemeltető
Kivitelező (fővállalkozó-alvállalkozó)
Hatóság
Bank
Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás:
Építésvezető feladata, jogköre
Műszaki ellenőr feladata, jogköre
Építési napló tartalma, jelentősége
Kivitelezési munkák szervezése, organizáció:
Az építési folyamat előkészítő munkái
Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele
Megfelelő munkakörülmények megteremtése
Építési helyszín tervezése
Organizációs terv tartalma, fontossága
Építési munkák időtervezésének alapjai
Térbeli organizáció
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások:
Építmény helye
Telepített gépek
Mobil gépek
Segédüzemek
Raktárak, depóniák
Szociális ellátás létesítményei
Építésirányítás helységei
Úthálózat
Elektromos hálózat
Vízhálózat
Csatorna
Vízelvezetés
Ideiglenes utak, közlekedés útvonalak kialakítása
Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik:
Ácstelep
Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep)
Betonüzem
Habarcsüzem
Lakatos műhely
Villanyszerelő műhely
Festő műhely
Asztalos műhely
Építőanyagok raktározása, tárolása, nyitott és zárt tárolók
Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen:
Öltözők
Vizesblokk
Tisztálkodási lehetőség
Étkező helyiség
Szállítás eszközei közúton és építési területen
Építési technológiák, építési módok ismertetése
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Munkaterület átadás−átvétel, levonulás az építési területről:
Elvégzett munka leigazolása
Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata
Levonulás dokumentálása, ütemezése
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

A rajzolás eszközei, az eszközök használata
A rajzolás alapjai
Rajzeszközök, ceruzák, körző, vonalzó, rajztábla
A rajz- és pauszpapírok
A szabványos rajzlapméretek, keretezések
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok
Az építőipari szabványok
Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
A méretarányok
Síkmértani alapszerkesztések
Síkmértani alapszerkesztések
Vetületi ábrázolás
A térbeli alakzatok ábrázolása
A testek ábrázolása
A vetületi ábrázolás elemei, módszerei
A pontábrázolás
Az egyenes ábrázolás
A síkok ábrázolása vetületekkel
Síklapú testek ábrázolása
Összetett testek ábrázolása
Az axonometrikus ábrázolás
Az axonometrikus ábrázolási mód tulajdonságai
Az egyméretű axonometria
A kétméretű axonometria
A frontális axonometria
A síklapú testek ábrázolása
A kocka ábrázolása
A hasáb axonometrikus ábrázolása
A gúla axonometrikus ábrázolása
A perspektivikus ábrázolás
A perspektivikus ábrázolás tulajdonságai
A perspektív rendszer felépítése
3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés feltételei

18 óra

A munkavédelem feladata:
Munkavédelmi törvény
Munkaegészségügyi előírások
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások
Tűzvédelmi előírások az építőiparban
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi
anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése
Foglalkozási ártalmak
Munkavédelmi eszközök és használatuk
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Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások
Elsősegélynyújtás
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai
4.0/6234-11

Építőipari alapismeretek

72 óra

Alapanyagok
18 óra
Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete
Az építőanyagok tulajdonságai
A kőzetek keletkezése és felosztása
Az építési kerámiák
Az építési kötőanyagok
A természetes kőanyagok
A habarcsok
A beton és a vasbeton
A mesterséges kövek
A fémek
Az építőfa
A szigetelőanyagok
A műanyagok
Az üveg
A festékek
A segédanyagok
Alapfogalmak
18 óra
Az építőipar feladata:
Új épület építése
Meglévő létesítmény karbantartása
Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása
Épület bontása
Az építőipar felosztása:
Magasépítő ipar jellemzői
Mélyépítő ipar jellemzői
Települési infrastruktúra:
Lakásállomány
Lakossági közszolgáltatás létesítményei
Közüzemi hálózatok, szolgáltatások, közművek
Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények
Településüzemeltetést szolgáló létesítmények
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik:
Lakóépületek
Középületek
Ipari épületek
Mezőgazdasági épületek
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása:
Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok,
talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret)
Építési telek beépítését befolyásoló tényezők
OTÉK
Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés,
ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői)
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Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.)
Lakóépületek fajtái:
Lakás
Családi ház
Ikerház
Sorház
Láncház
Átrium ház
Többszintes lakóépületek
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai:
Nappali
Hálószoba
Konyha
Étkező
Fürdőszoba és WC
Garázs
Közlekedő
Tároló helyiségek
Épületszerkezetek 36 óra
Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk
Szerkezeteket érő hatások
Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények
Épületszerkezetek fejlődése
Teherhordó szerkezetek
Alapok, földmunkák
Falak
Födémek
Lépcsők
Fedélszerkezetek
Nem teherhordó szerkezetek
Válaszfalak
Kémények, szellőzők
Nyílászárók
Szigetelések
Burkolatok
Korlátok
Segédszerkezetek
Zsaluzatok
Állványok
Dúcolások
5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási ismeretek

Alapszintű munkajogi ismeretek:
A magyar jogrendszer
Munkajogi szabályozás
Munkahelyi szervezetek
Munkaviszony létesítése
Munkaszerződés kötése
A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság
Alapszintű vállalkozási ismeretek:
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32 óra

Vállalkozási formák és jellemzőik
Egyéni vállalkozás
Társas vállalkozás
Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel)
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla)
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség)
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás
Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók
- Gyakorlat
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

Az építész rajzokon használt jelölések
A szabványos anyagjelölések
A nyílászáró szerkezetek jelei
A berendezési tervek
Kémények és szellőzők jelölése
A lépcsők jelölése
Egyéb alaprajzi jelölések
Az építészeti rajz formai követelményei
A méretmegadás
Rövidítések
Méretszámok, mértékegységek
Különleges feliratok, információk
Az építmények tervrajzainak tartalma
Az építészeti rajzok
A helyszínrajzok
A vázlatterv
Az engedélyezési tervek
A kiviteli tervek
A felmérési terv
Átalakítási tervek
A részlettervek
Az építész alaprajzok
Az alapozási alaprajz
A metszet
A homlokzatok
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6246-11 Tüzelőberendezés telepítése

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:

342 óra
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Gyakorlat:
2.3

432 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 12 fő

2.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Felméri a helyszínt és a kéményt
Ellenőrzi az épület szerkezetét
Ellenőrzi a kémény működését, a huzatot

X
X
X

A kéményhez és a fűtendő helyiséghez méretezi a
tüzelőberendezést

X
X
X

Meghatározza a tüzelőberendezés helyét
Megtervezi a tüzelőberendezést

X

Anyagszükségletet és árat számol
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeinek meglétét

X

Előkészíti a munkaterületet, megvédi a meglévő
környezetet

X

Bekészíti a szükséges anyagokat

X

Ha szükséges kijelöli és kivési a kéménybekötési nyílást,
beépíti a falhüvelyt

X
X

Ellenőrzi az égési levegő biztosítását
Letisztítja és beüzemeli a tüzelőberendezést
Megtisztítja a szerszámokat
Elszállítja a maradék anyagokat

X
X
X
X
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5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

X
X
X

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése
3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

Feladatprofil

1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Tananyagegységek

Átadja a Kivitelezői nyilatkozatot, a Használati utasítást
és a Megfelelőségi nyilatkozatot vagy a Garancialevelet
Elsajátítja a kályhacsempe gyártás folyamatát

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

Feladatprofil

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése
3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Tananyagegységek

X
X

X

X

B

Anyagszükségleti számítások

X

B

Mérő- és szállítóeszközök, szerszámok, gépek

X

A

Építési anyagok biztonságos tárolása,
raktározása és szállítása

X

B

Hőtan

X

B

Tüzeléstechnika

X

B

Légtechnika és kémények

C
B

Szakmatörténet, jövőkép
Tüzelőberendezés helyének kiválasztása és
kijelölése

B

Cserépkályhák csoportosítás

X

C
B

Különleges kályhák
Kandallók csoportosítása

X
X

D

Passzívház, teljes házfűtés, hőtárolás
(pufferelés), felületfűtés

X

C

Kemencék és takaréktűzhelyek (sparheltek)
típusai

X

X

X
X

X
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X

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

Szakmai anyagismeret

Szakmai ismeretek

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

B

Típus

1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése

Tananyagegységek

X
X

X
X

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

X

X

X
X

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése

Szakmai ismeretek

1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Típus

3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

Tananyagegységek

A
B

Tüzelőberendezések biztonságos
üzemeltetésének előírásai
Szakrajz

B
C

Környezet-terhelés és –védelem, CO- és
szállópor kibocsátás
Előírások, szabványok

B

A kivitelezői nyilatkozat és a használati
utasítás tartalma, formája és a garanciavállalás
kötelezettsége

B

A kályhacsempe kialakulása, alapanyagai,
tulajdonságai és felhasználás

X

C

A kályhacsempe formázás módozatai, a
szárítás és az égetés közben lejátszódó
reakciók

X

B

A mázak alapanyagai és tulajdonságai, a
kályhacsempe esetleges hibái és minősítése

X

X
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X
X

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

X
X
X

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

X
X
X

3 Köznyelvi és szakmai beszédkészség
3 Szakmai rajz készítése
4 Szakmai számolási készség

3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

Szakmai készségek

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése

Szint

1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Tananyagegységek

X

X
X

Módszerkompetenciák

Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Problémamegoldás

2.5

X
X
X

X
X

X
X

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk gyűjtése, rendszerezése
Szakmai tervek, rajzok értelmezése és készítése
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X

X

X
X

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

X
X
X

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése

X
X
X

5.0/6246-11
Kályhacsempe gyártása

4.0/6246-11
Tüzelőberendezés átadása

X
X
2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése

X
X

3.0/6246-11
Tüzelőberendezés építésének
előkészítése

Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Személyes kompetenciák

2.0/6246-11
Tüzelőberendezés tervezése

Társas kompetenciák
1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Önállóság
Pontosság
Fejlődőképesség

1.0/6246-11
Tüzelőberendezés felmérése

Tananyagegységek

X
X

Tananyagegységek

X
X

Tananyagegységek

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:

Mérőeszközök használatának ismerete
Hő- és légtechnikai számítások megoldása
2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6246-11 Tüzelőberendezés felmérése

36 óra

Födém, padozat teherviselő képessége
Kémény belső átmérője, magassága, tisztíthatósága, műszaki állapota
Kéményseprőipari szakvélemény meglétének ellenőrzése
Új kémény építéséhez tanácsadás
Kémény tervezéséhez adatszolgáltatás
Kémény helyének optimalizálása
Égéslevegő ellátás meglétének ellenőrzése
Huzatigény, huzatszabályozás
Kémény felújításának módozatai
A kondenzátum elvezetés módja a kéményből
Tüzelőberendezés helyének meghatározása, optimalizálása
Helyszíni méretek felvétele
Mérőeszközök használata (derékszög, vízmérték, mérőszalag, lézeres távmérő- és szintező)
Felmérési vázrajz készítése szabad kézzel
Határoló épületszerkezetek méretfelvétele hőveszteség számításhoz
Könnyűszerkeztes épületeknél a tűzvédelemhez szükséges méretek felvétele
Építészeti tervek bekérése, azok értelmezése
Fűtőlevegő más helyiségekbe történő átvezetésének módozatai
Hőcserélős (vízteres) kandallóbetétek beépítésének lehetőségei
Ezen berendezésekhez szükséges csőcsatlakozások meglétének ellenőrzése
Hő központ helye épületen belül, pufferelés
Napkollektorral és vízteres kandallóval teljes házfűtés
2.0/6246-11 Tüzelőberendezés tervezése

234 óra

Hőtan
Hőmérséklet
Hőmennyiség
Fajhő
Hőveszteség és számítása
Hőátbocsátás
Fűtési teljesítmény és számítása
Hatásfok
Fizikai mértékegységek
Hőtágulás, dilatáció
Hőátadás módjai: vezetés, áramlás (konvekció), sugárzás
Anyagismeret
Tűzálló anyagok
Hőálló anyagok
Nem hőálló anyagok
Hőszigetelő anyagok (vermikulit, kalciumszilikát, kerámiaszálas anyagok,
tőmítőzsinórok, kőzetgyapot)
A kályhásagyag és tulajdonságai
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Hidraulikus kötésű anyagok
Hőre kötő (kerámiakötésű) anyagok
Habarcsok, vakolatok, vízüveg, fugázó anyagok
Új és bontott (régi) tégla, cserép
Samott téglák, -takarólapok, -idomok
Kályhásdrót
Rozsdamentes acél anyagok, kémények, füstcsövek, tartozékok
Tűzálló kerámiaüveg
Különféle kő anyagok (terméskő, márvány, gránit, mészkő, homokkő)
Öntöttvas termékek (tűztérbetét, tüzelőajtó, hamuajtó, tűzrács /rostély/ sütőajtó,
kemenceajtó, főzőlap /platni/, vaskályha, kályhaelőke, egyedi termékek)
Hegesztett acél termékek (tűztér betét, vizes hőcserélő, lemezkályha, tűzhely /sparhelt/
kezelőkészlet, egyedi termék)
Faanyagok (párkány, kandalló tűztérkeret)
Tüzeléstechnika
Tüzelőanyagok (szén, fa, pellet, fabrikett, faapríték, olaj, földgáz, PB gáz, elektromos
áram, biomassza)
Az égés, az égés folyamata
Robbanás
Folytonégés
Szakaszos tüzelés
Éghető gázok kiégetése
Égéstermékek (szilárd, légnemű: CO, CO2, NOx, SO2 )
Tüzelőanyagok fűtőértéke, a nedvességtartalom hatásai
A tüzeléssel kapcsolatos tévhitek, „mindenégetés”
A tűz szabályozása a tüzelőberendezésben (Kézi-, ill. automatikus huzatszabályozás)
Légtechnika
Gázok áramlása, állapotváltozásai (izotermikus, izobár, izochor)
Lakások szellőzése és szellőzési hőveszteség (filtráció)
Levegő felhasználó (fogyasztó) berendezések a lakásban
Égéslevegő biztosítása a tüzelőberendezés számára
Kémények típusai és kéményfejek
Fekvő kémények, kéményelhúzások
Huzatnövelő és szabályozó kéményfejek alkalmazása
A légfűtés működése, a meleg levegő elvezetése másik helyiségekbe gravitációs úton
vagy ventillátorral
Környezetvédelem
A felhasznált építési anyagok környezetvédelmi besorolása
A tüzelés során keletkező káros anyagok
A szállópor kibocsátás, ennek mai és jövőbeni szabályozása
A korom mint szállópor, rákkeltő anyag
A tüzelőberendezés bontásakor keletkező anyagok kezelése
Tervezési munkák
A tüzelőberendezés alaprajzi elrendezése, metszete, nézetrajza
Látványterv, axonometria készítése
A hamuláda és a tűzrács (rostély) méretezése
Épített tűztér méretezése
Előregyártott tűztérbetét betervezése
Füstjáratok tervezése (járatok hossza, keresztmetszete, átégők, beégők, terelők)
Füstjáratok ábrázolása, hosszának számítása
Füstjárat fajtái:
Fekvő járatok (padzár, csigajárat)
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Álló járatok (lengyel járat, hármas- négyes- ötös- hetes állított járat, párhuzamosan
vezetett járatok)
Kombinált járatok: (svéd járat, egyedi járatok)
Szabványok ismerete és alkalmazása (Kályha szabvány EN MSZ15 544, Kályhacsempe
szabvány MSZ 21 512, Kémény szabvány MSZ 845)
Cserépkályha tervezése (lábazat, padka, kályhatest, párkányok, ajtó, csempe fajtája,
mintája, színe)
Cserépkályha fajtái: nehéz (24 órás fűtésidő), félnehéz (12 órás fűtésidő), könnyű (6 órás
vagy rövidebb fűtésidő)
Hordozható kályha tervezése
Ikerkályha tervezése
Téglakályha tervezése
Vakolt kályha tervezése
Kéthéjú kályha tervezése
Kültéri kemence tervezése
Beltéri kemence tervezése
Takaréktűzhely tervezése
Légfűtéses kandalló tervezése
Vizes hőcserélős kandalló tervezése
Abszorberes kályha tervezése
Különleges kályhák tervezése (népi szemes,- táblás kályhák, antik kályhák tervezése,
restaurálása, tömegkályha)
Szakmatörténet (korok, stílusok, belső szerkezetek, kívülfűtés, füstjáratok megjelenése)
Jövőkép (a szakma jövője, trendek, személyiségfejlődés, a szaktudás fejlesztése,
mestervizsga, szakirodalom, szaksajtó, kiállítások, továbbképzések, nemzetközi
kitekintés)
3.0/6246-11 Tüzelőberendezés építésének előkészítése

18 óra

Anyagszükséglet számítása
Költségvetés készítése
Műhelyi előkészítés (elemek előregyártása, panelezés, kőfaragó munkák, tűzálló beton
elemek gyártása)
A munkaterület bejárása
A munkafeltételek ellenőrzése (víz, villany WC, szállítási útvonal, technológiai hőmérséklet)
A tervek meglétének ellenőrzése
A munkaterület átvétele
A meglévő burkolatok, felületképzések megvédése
Kézi szerszámok ismerete és használata
Kisgépek használata (fúrógép, vésőgép, flex, vizes vágógép, csiszológép, keverőgép)
4.0/6246-11 Tüzelőberendezés átadása

18 óra

Első befűtés
Szárítófűtés
A megrendelő kioktatása szóban és írásban a tüzelőberendezés használatára, a tüzelőanyagok
szakszerű tárolására a tüzeléssel kapcsolatos veszélyekre
Átadási dokumentumok elkészítése és átadása (kivitelezői nyilatkozat, garancialevél,
használati útmutató, megfelelőségi tanúsítvány)
Jótállási kötelezettségek, azok teljesítése
A tüzelőberendezés élettartama
A tüzelőberendezés szervizelése
22

Levonulás a munkaterületről
5.0/6246-11 Kályhacsempe gyártása

36 óra

Kályhacsempe alapanyagai
Képlékeny anyagok
Soványító anyagok
Száradás során lejátszódó folyamatok
Víz kijutása a felületre
Víz elpárolgása
Zsugorodás
Mázak összetevői
Az alkotó fém-oxidok csoportosítása
A mázak csoportosításai
Nyers, frittelt
Átlátszó, fedő (opak)
A mázak színezése
Égetés során lejátszódó folyamatok
Vízvesztés
Szerves anyag kiégése
Agyagásványok bomlása
Keramikus kötés kialakulása
Karbonátok bomlása
Zsugorodás
Massza előkészítés
Formázás
Képlékeny
Öntés
Szárítás
Mázolás
Égetés
Minősítés
A kályhacsempe tulajdonságai
Szilárdság
Porozitás
Hővezetés
Hőtágulás
Nedves tágulás
Felület minőség
- Gyakorlat
1.0/6246-11 Tüzelőberendezés felmérése

72 óra

Építési terv tanulmányozása
Kémény méreteinek, geometriájának meghatározása
Kéményseprőipari szakvélemény tanulmányozása
Együttműködés a tervezővel, kivitelezővel és az építtetővel
Helyszíni méretek felvétele
Fűtendő helyiség méretei
Határoló szerkezetek mérete, minősége
Kéménybekötés helye
Felületfűtés van-e
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Tüzelőberendezés helye
Hőcserélős kandallóbetét csatlakozási pontjai (víz nyomóvezeték, csatorna, fűtés
előremenő- és visszatérő vezeték, elektronika)
Mérőeszközök pontos használata
Felmérési vázrajz készítése szabad kézzel
Fűtőlevegő más helyiségekbe történő átvezetésének módozatai
Gravitációs vagy ventillátoros
Csővezeték vagy falazott csatorna
2.0/6246-11 Tüzelőberendezés tervezése

234 óra

Hőveszteség számítás
Fűtési teljesítmény számítás
Tüzelőberendezések építési anyagainak megismerése
Kéményfajták felismerése
Falazott (egyhéjú)
Szerelt (több héjú)
Utólag bélelt (fémcső, tűzálló- műgyanta, -habarcs)
Légcsatornák szerelése, rögzítése
Fal- és födémáttörések készítése és helyreállítása
Szilárd égéstermékek gyűjtésének módja (salak, korom)
Tüzelőberendezés bontása során keletkező anyagok (építési törmelék, veszélyes anyagok)
Tüzelőberendezés tervrajz dokumentáció készítés
Alaprajz
Nézet
Látványrajz
Tüzelőberendezés részeinek tervezése
Tűztér
Hamuláda
Füstjárat
Tisztítónyílások
Anyagszükséglet számítás
Költségvetési számítás
3.0/6246-11 Tüzelőberendezés építésének előkészítése

72 óra

Előregyártott elemek és panelek gyártása vagy gyártatása
Kő
Beton
Kályhacsempe
Fémszerkezet
Fa
Munkafeltételek ellenőrzése
Munkaterület átvétele
Meglévő burkolatok, berendezések felületének megvédése, takarása
Közlekedési- és szállítási útvonal biztosítása
4.0/6246-11 Tüzelőberendezés átadása

54 óra

Takarítás (söprű, partvis)
Kéményhuzat beindítás
Első befűtés – gyakorlati bemutatás a megrendelő jelenlétében, hogy megbizonyosodhasson
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az elvégzett munka kifogásolhatatlanságáról
Átadási dokumentumok elkészítése
A megrendelő kioktatása a tüzelőberendezés használatára
Levonulás a munkaterületről
Munkaterület visszaadása
2.7

A modul értékelésének módja:
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6247-11 Tüzelőberendezés építése

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 154 óra
Gyakorlat: 1135 óra

3.3

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás: 35 fő
Gyakorlati oktatás: 12 fő

3.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Kályhát épít
Kandallót épít
Kemencét és tűzhelyet (sparheltet) épít

3.0/6247-11
Kemence és tűzhely építése

Feladatprofil

2.0/6247-11
Kandalló építése

1.0/6247-11
Kályha építése, átrakása

Tananyagegységek

X
X
X
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A

Cserépkályha anyaga, szerelvényei

X

B

X

B

Cserépkályha építésének technológiája
Hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítésének
folyamata

B

Tűzszekrény, füstjárat építésének előírásai

X

C

Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése

X

B

X

B

Cserépkályha átrakásának folyamatai
Cserépkályha tisztításának, javításának
folyamatai

A

Kandallók anyagai, szerelvényei

X

B

Kandallók építésének technológiája
Kemencék, takaréktűzhelyek (sparheltek)
anyagai, szerelvényei
Kemencék, takaréktűzhelyek építésének
technológiája
Különleges, egyedi tüzelőberendezések
Kézi szerszámok
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték
Célgépek és azok biztonsági előírásai

X

B
C
C
A
B
A

3.0/6247-11
Kemence és tűzhely építése

Szakmai ismeretek

2.0/6247-11
Kandalló építése

Típus

1.0/6247-11
Kályha építése, átrakása

Tananyagegységek

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

1.0/6247-11
Kályha építése, átrakása

2.0/6247-11
Kandalló építése

3.0/6247-11
Kemence és tűzhely építése

Tananyagegységek

3 Szakmai számolási készség
3 Kéziszerszámok, kisgépek használata

X
X

X
X

X
X

Metszetek, szerkezeti rajzok olvasása,
4 értelmezése

X

X

X

Szint

Szakmai készségek
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3.0/6247-11
Kemence és tűzhely építése

Kézügyesség
Pontosság
Testi erő

2.0/6247-11
Kandalló építése

Személyes kompetenciák

1.0/6247-11
Kályha építése, átrakása

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

3.0/6247-11
Kemence és tűzhely építése

Kapcsolatteremtő készség
Szervezőkészség

2.0/6247-11
Kandalló építése

Társas kompetenciák

1.0/6247-11
Kályha építése, átrakása

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

3.5

3.0/6247-11
Kemence és tűzhely építése

Áttekintő képesség
Ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság

2.0/6247-11
Kandalló építése

Módszerkompetenciák

1.0/6247-11
Kályha építése, átrakása

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Szakmai tervek értelmezése
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Látott technológiai folyamat értelmezése, megismétlése
Információk rendszerezése
Feladatok önálló megoldása
Szerszám és célgép használat gyakorlata
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6247-11 Kályha építése, átrakása

72 óra

Vegyes tüzelésű kályha tűztere és járatai
Fatüzelésű kályha tűztere és járatai
Gáztüzelésű kályha tűztere és járatai
Együttműködés gázszerelővel és kéményseprővel
Villanyfűtésű kályha
Huzatigény, légfelesleg, és a kályhaajtó méretének összefüggése a kémény méreteivel
Holt tér a kályhában (kizárások készítése)
Füstjárattal épített padka
A padka mérete, ülőfelülete, teherbírása
Falnak épített kályha, a hátfal átszellőztetése, az épületszerkezet hőszigetelése
Fatároló a kályhatest alatt, annak tűzvédelme
Kéthéjú kályha hőleadása
Vakolt felületképzések
A kályhából kilépő füstgáz hőmérséklete
Tűztérhez csatolt előre gyártott samott füstjárat
Tisztítás, szervizelés nyílásai, tisztítódugók, kivehető szellőzőrácsok
Kályhás kézi szerszámok, vakoló szerszámok
2.0/6247-11 Kandalló építése

54 óra

Nyitott és zárt tűzterű kandalló
Égéslevegő szabályozása, elsődleges (primer), másodlagos (szekunder), harmadlagos (tercier)
levegő bevezetés
Üvegöblítés funkció: kormozódás elleni védelem
Szállópor leválasztás a tüzelőberendezésen belül porcsapdában vagy cserélhető kerámia
szűrővel, vagy a kéményben elektrosztatikus úton
Függesztett vagy lebegőkémény fogalma, alkalmazása
Gázkandalló építése, biztonsági követelményei
Vízteres kandalló építése, annak biztonsági követelményei
Együttműködés az épületgépésszel
Teljes házfűtés, együttműködés az épületgépésszel és a napkollektor szerelővel
Tisztítás és szervizelés nyílásai a kandallótesten és a füstcsövön
Kályhakandallók beépítése
Füstcsőhöz csatlakoztatott fűtőfelület növelő szerkezetek, levegő-hőcserélők
Fűtőbetétre épített samott hőtároló szerkezetek
Pellet kandallók
A kályhás és a kéményseprő szakma munkaterület határai, kapcsolódási pontok,
együttműködés
Kőfaragó szerszámok, vágó és csiszológépek
Kőragasztók, fugázók
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3.0/6247-11 Kemence és tűzhely építése

28 óra

A kemence funkciói (kenyér és egyéb kelt tészták sütése, hússütés, főzés, aszalás, fűtés)
Kemenceépítés népi módszerei (nagy karbantartási igény, egyteres kemencék)
Kemenceépítés mai anyagokból (kis karbantartás igény, füstjárat)
Látványkonyhai kemencék építése (pizza kemence, folyamatos üzem, nagy igénybevétel, napi
100-300 adag, termelő berendezés)
Mobil kemence, kerekek, leszerelhető kémény
Takaréktűzhely falazott, vakolt kivitelben és kályhacsempéből
Csikótűzhely
A tűzhelyek fém alkatrészeinek beépítése (tűzrács/ rostély/, hamuajtó, tüzelőajtó, sütő,
vízmelegítő, szárító, főzőlap /platni/, keret korláttal)
Tűzhely a modern konyhában, konyhabútor és tűzhely összeépítése, hőszigetelése

- Gyakorlat
1.0/6247-11 Kályha építése, átrakása

594 óra

Csempék méretre válogatása és szükség szerinti faragás
Színárnyalat szerinti válogatás (kolírozás)
Ék (sifer) és béléskészítés
Huzal méretre vágás
Agyag megkeverés
Hígagyag (slíger) keverés
Talapzat méretre lerakás
Talapzatszigetelés
Csempék soronként illesztése (passzítása)
Csempék kiöntése, ékelése, bélelése
Hamuláda megépítése
Tűztér és a járat soronkénti megépítése
Füstcső bekötése a kéménybe
A kályha lefedése az utolsó sornál
A kályha kifugázása
A felesleges fugaanyag lemosása
Az előforduló hibák munka közbeni javítása (korrigálás)
Csempék jelölése
Régi kályha lebontása
A csempék kitisztítása, lemosása
A törött csempék restaurálása
A hiányzó csempék pótlása
Az alsó fémkeretet lerakása
A hamuajtó beépítése
A hamuláda megépítése
A tűzrács (rostély) elhelyezése
A tüzelőajtót beépítése
A tűztér és a füstjárat megépítése
Füstcsőcsonk beépítése
A főzőlap (platni) elhelyezése
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A felső keretet ráhelyezése és összecsavarozása az alsó kerettel
Kályhatisztítás
2.0/6247-11 Kandalló építése

324 óra

A lábazat (szokli) megépítése
A burkolóelemek esetenkénti panelesítése
A lég- ill. vízfűtésű tűztér megépítése vagy elhelyezése
A tűztér és a kémény összekötése
Szükség esetén egyeztetés az épületgépésszel
A díszítőelemek felépítése
A hőszigetelések elvégzése
A füstfogó ráépítése
Az égési levegő biztosítása
A légfűtési rendszer kialakítása
A szükséges vakolás elvégzése
A kandalló beüzemelése és beszabályozása, vagy beszabályoztatása
3.0/6247-11 Kemence és tűzhely építése

217 óra

A lábazatot méretre rakása
Az égéstér aljának az elkészítése megfelelő anyagokkal
A kemencefenék elkészítése
A tűztér és a boltozat megépítése
A vasszerkezetek elhelyezése
A befejező falazatokat és párkányok elkészítése
A szükséges részek vakolása
A szükséges részek lefestése
A falazat, vagy a csempeburkolat elkezdése
A hamuajtó elhelyezése
A hamuláda megépítése
A tűzrács (rostély) elhelyezése
A falazat vagy a csempeburkolat folytatása
A tüzelőajtó elhelyezése
A tűztér és főzőlap (platni) alatti járat megépítése
A főzőlap (platni) elhelyezése kerettel együtt
Csikótűzhely esetében a toronyrész megépítése, és a sütő és a vízmelegítő elhelyezése
Bekötés a kéménybe
A téglafelület vakolása vagy a csempeburkolat fugázása
3.7

A modul értékelésének módja:
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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