KÁLYHÁS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.

A szakképesítés azonosító száma:

31 582 13 0000 00 00

2.

A szakképesítés megnevezése:

Kályhás

3. Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítések
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

31 582 13 0100 31 01
Cserépkályha-készítő
31 582 13 0100 31 02
Kandallóépítő

Nincsenek

3.2 Elágazások
3.3 Ráépülés

Nincs

4.

Hozzárendelt FEOR szám:

7637

5.

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
2

Szakképesítés megnevezése
Kályhás

1

Óraszám
2000

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Kályhás

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében
az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.
3.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4.

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):

5.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

nem szervezhető

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

van

Cserépkályha-készítő

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében
az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

1000
40 %
60 %

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:
1.

Kandallóépítő

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében
az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

3

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

1000

3.
4.

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

4

III.
MUNKATERÜLET
1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7637
2.

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kályhás

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészítő műveleteket végez
Megtervezi a munkafolyamatot
Előkészíti az anyagokat
Megépíti a cserépkályhát
Tüzelőszerkezetet átépít, tisztít, javít
Megépíti a kandallót
Megépíti a kemencét
Megépíti, beépíti a tüzelőszerkezetek tartozékait
Befejező műveleteket végez

3.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
-
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anyagmennyiség-meghatározás
C Rendelési dokumentumok
C Szállítás
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C
B
C
B
B
C
C
A
B
B
A
C
A
B
C
C

Munka megkezdésének feltételei
Munkaterület átadás-átvételének szabályai
Az elvégzett munka dokumentálása
Hulladékkezelés
Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0692-06 Tüzelőszerkezet beépítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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Kiszámolja a hőszükségletet
Meghatározza a tüzelőberendezés méreteit, kapacitását
Árkalkulációt végez
Tanulmányozza a különböző tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezéseket
Előkészíti a munkaterületet
Bekészíti a szükséges anyagokat
Ellenőrzi az épület szerkezetét
Kijelöli a kéménybekötési nyílást
Kivési a kéménynyílást
Ellenőrzi a kémény működését
Kijelöli a kályha helyét
Cseréli a szikrafogó-, tüzelő-, hamuajtót
Korrigálja a nem megfelelő kéményméretet és kandallónyílást
Megépíti a hamuteret
Beépíti a rostélyt
Kiépíti és takarja a tűzteret
Kiépíti a füstjáratokat
Beépíti a tüzelőajtót
Elhelyezi a terelőket
Kialakítja a tisztítónyílást
Beüzemeli a tüzelőszerkezetet
Megtiszítja a szerszámokat
Elszállítja a maradék anyagot
Tanácsot ad a tüzeléshez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hőtan, tüzeléstechnika
B Testek hőokozta tágulása
B Hőmennyiség, fajhő
B Hő terjedése
A Az égés
B Természetes és mesterséges tüzelőanyagok fajtái, tulajdonságuk
B Gáznemű tüzelőszerek
A Kémények
B Kéményméret korrigálása, korrigálás műszaki megoldásai
B Hőszükséglet-számítás
B Szabványok előírásai
A A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
C Optimális szállítási feltételek
A Tüzelőberendezés helyének kiválasztása, optimalizálás
A Hatékony tüzeléstechnika
B Biztonságos tárolás és raktározás feltételének biztosítása
B Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
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B
A
B
B

Garanciavállalás kötelezettsége, tartalma, formája
Tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének előírásai
Robbanásveszély megelőzésének előírásai
Költség-, ár-, anyagszükségleti számítások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek
5
Kéziszerszámok használata
5
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5
Ipari kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Önállóság
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Udvariasság
Konszenzuskészség
Meggyőző készség
Kommunikációs készség
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
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Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0693-06 Kályha építése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolóanyagot
Kolírozza a csempéket
Kivágja a nyílásokat
Sifert és bélést készít
Méretre vágja a huzalt
Megkeveri az agyagot
Slígert kever
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Kiönti, ékeli, béleli a kályhatestet
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Letisztítja a kályhát
Kifugázza a kályhát
Lemossa a felesleges fugaanyagot
Felméri és megszünteti az előforduló hibákat
Lebontja a régi kályhát
Csempét jelöl
Kitisztítja, kimossa a csempéket
Restaurálja a törött csempéket
Pótolja a hiányzó csempéket
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
Ráépíti a füstfogót
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Elvégzi a szükséges vakolást
Letisztítja a kandallót
Beüzemeli és beszabályoztatja a kandallót
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Elkészíti a befejező falazatokat
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Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Letisztítja a kemencét és a sparheltet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Cserépkályhák csoportosítása (súly, elhelyezés, felhasznált tüzelőanyag szerint)
B Fatüzelésű cserépkályhák
B Vegyes tüzelésű cserépkályhák
C Gáztüzelésű cserépkályhák
C Töltőrendszerű cserépkályhák
B Hordozható cserépkályhák
B Cserépkályha anyaga, szerelvényei
B Kályhacsempe típusai, felhasználása
B Belső falazó és bélelőanyagok
B Samott-idomok
B Kötőanyagok
B Ragasztóanyagok
B Fugázó anyagok
B Tégla, cserép, samott anyagok
C Mázak
C Fémek (vas, acél, színesfém)
B Vasszerelvények
A Cserépkályha építésének technológiája
A Kémények
A Hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítésének lépései
A Tűzszekrény, füstjárat építésének előírásai
B Kemencék, sparheltek típusai
B Kemencék építésének technológiája
C Takaréktűzhelyek építése
C Öntöttvas kályhák beépítése
C Mászókéményes tűzhelyek beépítése
B Kéziszerszámok
B Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték
B Ipari kisgépek
B Új energiatakarékos anyagok, eszközök
A Szakrajz
B Szabványok előírásai
A A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
B Kerámiaipari alapismeretek
B Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
B Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
B Elektromos cserépkályhák
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Kéziszerszámok használata
5
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5
Ipari kisgépek használata
4
Metszetek, szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Önállóság
Esztétikai készség
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0694-06 Kályha építése II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolóanyagot
Kolírozza a csempéket
Kivágja a nyílásokat
Sifert és bélést készít
Méretre vágja a huzalt
Megkeveri az agyagot
Slígert kever
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Kiönti, ékeli béleli a kályhatestet
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Letisztítja a kályhát
Kifugázza a kályhát
Lemossa a felesleges fugaanyagot
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Felméri és megszünteti az előforduló hibákat
Lebontja a régi kályhát
Csempét jelöl
Kitisztítja, kimossa a csempéket
Restaurálja a törött csempéket
Pótolja a hiányzó csempéket
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Cserépkályhák csoportosítása (súly, elhelyezés, felhasznált tüzelőanyag szerint)
B Fatüzelésű cserépkályhák
B Vegyes tüzelésű cserépkályhák
C Gáztüzelésű cserépkályhák
C Töltőrendszerű cserépkályhák
B Hordozható cserépkályhák
B Cserépkályha anyaga, szerelvényei
B Kályhacsempe típusai, felhasználása
B Belső falazó és bélelőanyagok
B Samott-idomok
B Kötőanyagok
B Ragasztóanyagok
B Fugázó anyagok
B Tégla, cserép, samott anyagok
C Mázak
C Fémek (vas, acél, színesfém)
B Vasszerelvények
A Cserépkályha építésének technológiája
A Kémények
A Hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítésének lépései
A Tűzszekrény, füstjárat építésének előírásai
C Takaréktűzhelyek építése
C Öntöttvas kályhák beépítése
C Mászókéményes tűzhelyek beépítése
B Kéziszerszámok
B Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték
B Ipari kisgépek
B Új energiatakarékos anyagok, eszközök
A Szakrajz
B Szabványok előírásai
A A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
B Kerámiaipari alapismeretek
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B
B
B

Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
Elektromos cserépkályhák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Kéziszerszámok használata
5
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5
Ipari kisgépek használata
4
Metszetek, szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Önállóság
Esztétikai készség
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0695-06 Kályha építése III.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Méretre szabja a burkolóanyagot
Kivágja a nyílásokat
Sifert és bélést készít
Méretre vágja a huzalt
Megkeveri az agyagot
Slígert kever
Kiönti, ékeli, béleli a kályhatestet
Felméri és megszünteti az előforduló hibákat
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Felépíti a díszítőelemeket
Elvégzi a szigeteléseket
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Ráépíti a füstfogót
Biztosítja a szellőzést égési levegőt ellátó rendszer kiépítésével
Elvégzi a szükséges vakolást
Letisztítja a kandallót
Beüzemeli és beszabályoztatja a kandallót
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Belső falazó és bélelőanyagok
B Samott-idomok
B Kötőanyagok
B Ragasztóanyagok
B Fugázó anyagok
B Tégla, cserép, samott anyagok
C Mázak
C Fémek (vas, acél, színesfém)
B Vasszerelvények
A Kémények
A Hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítésének lépései
A Tűzszekrény, füstjárat építésének előírásai
B Kemencék, sparheltek típusai
B Kemencék építésének technológiája
C Takaréktűzhelyek építése
C Öntöttvas kályhák beépítése
C Mászókéményes tűzhelyek beépítése
B Kéziszerszámok
B Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték
B Ipari kisgépek
B Új energiatakarékos anyagok, eszközök
A Szakrajz
B Szabványok előírásai
A A tüzelőberendezés leghatékonyabb kivitelezése
B Kerámiaipari alapismeretek
B Tüzelőberendezésekre vonatkozó légáramlási előírások
B Ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Kéziszerszámok használata
5
Talpas derékszög, mérőeszközök, vízmérték használata
5
Ipari kisgépek használata
4
Metszetek, szerkezeti rajzok olvasása, értelmezése

15

Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Önállóság
Esztétikai készség
Precizitás
Testi erő
Társas kompetenciák:
Szervezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0696-06 Kályha építése IV.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megépíti a szoklit
Elhelyezi a tűzteret
Összeköti a tűzteret és a kéményt
Ráépíti a füstfogót
Elvégzi a szükséges vakolást
Letisztítja a kandallót
Beüzemeli és beszabályoztatja a kandallót
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Elkészíti a befejező falazatokat
Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Letisztítja a kemencét és a sparhertet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Kemencék, sparheltek típusai
B Kemencék építésének technológiája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
-
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Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0697-06 Kályha építése V.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Lerakja méretre a talapzatot
Szigeteli a talapzatot
Soronként felállítja a csempéket
Megépíti a járatokat soronként
Lebontja a régi kályhát
Csempét jelöl
Kolírozza a csempéket
Kitisztítja, kimossa a csempéket
Restaurálja a törött csempéket
Pótolja a hiányzó csempéket
Méretre rakja a lábazatot
Elkészíti az égéstér alját speciális anyagokkal
Elkészíti a tűzteret
Elhelyezi a vasszerkezeteket
Beköti a cserépkályha füstcsövét a kéménybe
Lefedi a kályhát az utolsó sornál
Letisztítja a kályhát
Kifugázza a kályhát
Lemossa a felesleges fugaanyagot
Elkészíti a befejező falazatokat
Vakolja a szükséges részeket
Lefesti a szükséges részeket
Letisztítja a kemencét és a sparheltet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Cserépkályhák csoportosítása (súly, elhelyezés, felhasznált tüzelőanyag szerint)
B Fatüzelésű cserépkályhák
B Vegyes tüzelésű cserépkályhák
C Gáztüzelésű cserépkályhák
C Töltőrendszerű cserépkályhák
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B
B
B
A
B
B

Hordozható cserépkályhák
Cserépkályha anyaga, szerelvényei
Kályhacsempe típusai, felhasználása
Cserépkályha építésének technológiája
Új energiatakarékos anyagok, eszközök
Elektromos cserépkályhák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
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1
3
3

Elemi szintű számítógéphasználat
Információforrások kezelése
Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0692-06
Tüzelőszerkezet beépítése
0693-06
Kályha építése I.
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 31 582 13 0100 31 01 azonosító számú, Cserépkályha-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0692-06
Tüzelőszerkezet beépítése
0694-06
Kályha építése II.
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
A 31 582 13 0100 31 02 azonosító számú, Kandallóépítő megnevezésű részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0692-06
Tüzelőszerkezet beépítése
0695-06
Kályha építése III.
0886-06
Általános vállalkozási feladatok
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0692-06 Tüzelőszerkezet beépítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
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Tüzelőberendezésekhez kapcsolódó számítások, dokumentációk készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tüzelőberendezés helyének kijelölése terv alapján, tüzelőberendezés beépítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tüzelőberendezés használata, beüzemelése, karbantartásának lépései
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 60%
3. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0693-06 Kályha építése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Cserépkályha- vagy kandallóépítés anyagainak előkészítése, építése (csoportos
feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cserépkályha vagy kandalló szerkezeti rajza alapján anyag- és eszközszükséglet
kiszámítása, meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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0694-06 Kályha építése II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Cserépkályha-építés anyagainak előkészítése, építése I. (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cserépkályha szerkezeti rajza alapján anyag- és eszközszükséglet kiszámítása,
meghatározása I.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0695-06 Kályha építése III.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kandalló építés anyagainak előkészítése, építése I. (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kandalló szerkezeti rajza alapján anyag- és eszközszükséglet kiszámítása,
meghatározása I.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0696-06 Kályha építése IV.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kandalló építés anyagainak előkészítése, építése II. (csoportos feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kandalló szerkezeti rajza alapján anyag- és eszközszükséglet kiszámítása,
meghatározása II.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0697-06 Kályha építése V.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Cserépkályha vagy kandalló építés anyagainak előkészítése, építése II. (csoportos
feladat)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Cserépkályha szerkezeti rajza alapján anyag- és eszközszükséglet kiszámítása,
meghatározása II.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 35
3. vizsgarész: 40
8. vizsgarész: 10
A 31 582 13 0100 31 01 azonosító számú, Cserépkályha-készítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 35
4. vizsgarész: 40
8. vizsgarész: 10
A 31 582 13 0100 31 02 azonosító számú, Kandallóépítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 35
5. vizsgarész: 40
8. vizsgarész: 10
A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a
31 582 13 0100 31 01 azonosító számú, Cserépkályha-készítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
6. vizsgarész: 100
A 31 582 13 0000 00 00 azonosító számú, Kályhás megnevezésű szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a
31 582 13 0100 31 02 azonosító számú, Kandallóépítő megnevezésű rész-szakképesítéssel
rendelkezik
7. vizsgarész: 100
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
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A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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Kandallóépítő

Kéziszerszámok
Rajzeszközök
Ipari kisgépek
Anyagmozgató gépek
Karbantartó eszközök
Sablonok, formák
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Mérőeszközök
Műszaki dokumentáció
Munkavédelmi eszközök,
berendezések
Tüzelőberendezések

Cserépkályha-készítő

A képzési feladatok
teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések
minimuma

Kályhás

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X X
X X X
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VII.
EGYEBEK
Az iskolának olyan differenciált szakmai programot kell kidolgoznia, amely figyelembe veszi
a szakképzési évfolyamra belépők eltérő tanulási útvonalait
A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy
tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését
követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés megkezdésével
kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának
megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében
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