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07134023 számú Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 
megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket 

megalapozó programkövetelmény  

1 A javaslatot tevő adatai1 

1.1 Természetes személy esetén: 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: 

1.2.1 Név: Iparügyekért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 

2.2 Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 
kód alapján: 0713 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés 

3.1 Megnevezése: Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 

3.2 Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

 

1 A megfelelő elem kiválasztandó. 



2/15 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 
összefüggése2: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges 
kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, 
tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés 
szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem 
határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 
folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: - 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-
szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 
munkakör leírása: 

A kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő a szerelési helyszínen, vagy a 
műhelyben/szervizben szerelési, javítási, karbantartási, üzembe helyezési feladatokat 
végez műszaki dokumentációk (tervek, műszaki leírások, gépkönyvek, hatósági előírá-
sok, szabványok) alapján. Tevékenysége részeként, annak megkezdése előtt – műsze-
rekkel, szemrevételezéssel – műszaki felmérést végez, információkat szerez be a hely-
színen és – szükség esetén – a számítógépes hálózaton keresztül is. A kapott informá-
ciókat elemezve és kiértékelve megszervezi és végzi a tevékenységét, figyelembe véve 
a tevékenységéhez kapcsolódó villamos-biztonsági, munkavédelmi, tűz- és környezet-
védelmi előírásokat is. Tevékenysége során együttműködik a társszakmák képviselői-
vel. A tevékenysége befejezéseként dokumentumokat állít ki, és átadja az üzembiztos 
készüléket, berendezést. Tevékenységi köréhez nem tartozik a gázüzemű, vagy a hű-
tőközeggel üzemelő készülék, berendezés. 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 
állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

6.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

 

2 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-
ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség3: alapfokú iskolai végzettség  

7.2 Szakmai előképzettség: 

Villanyszerelő: 

- a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,  

- az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóvi-
szonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet,  

- a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. 
(XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző is-
kolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM 
rendelet alapján,  

625 számú Villanyszerelő,  
503 számú Villanyszerelő,  
505 számú Villanyszerelő leágazásai  
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,  
505-2 Épületvillamossági szerelő,  
505-3 Vasútvillamossági szerelő,  
505-4 Villamoshálózat-szerelő,  
506 számú Általános Villanyszerelő,  

- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 
OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján  

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,  
33 5216 03 számú Villanyszerelő,  
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,  

- 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  

34 522 04 Villanyszerelő  
33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő 4/18  

- a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról: 4 
0713 04 07 azonosító számú Villanyszerelő  

 
Technikus:  
- a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,  
- a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,  
- a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá  
- a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 

16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,  
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,  
(36.) Épületvillamossági technikus,  
(42.) Villamosgép és berendezési technikus,  
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus  

 

3
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- az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 
OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján  

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,  
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,  
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,  
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,  
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,  

- szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít, 

- 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus, 
- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról: 5 

0713 04 04 azonosító számú Erősáramú elektrotechnikus  
 

Mérnök: 
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek 
esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:  

- villamos művek,  
- villamos gépek,  
- villamos energetika,  
- épületvillamosítás 

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és 
a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzett-
séget a leckekönyvből (index) kell megállapítani. 

 
7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: egészségügyi alkalmassági vizsgálat szük-

séges 
 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetel-
mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 
minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszám-
ok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 800 

8.2 Maximális óraszám: 1200 
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9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-
szám 

Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselke-
désmódok, 
attit űdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

1. Információkat gyűjt a 
megrendelő és a készülék 
azonosító adatairól, a be-
szerzett adatok alapján 
dokumentumokat állít ki, 
vagy elektronikus formá-
ban rögzít. 

Ismeri az átvételi 
dokumentációk 
(munkalap, számla, 
átvételi bizonylat) 
jogszabályi előírásait, 
az adatvédelemmel 
kapcsolatos előíráso-
kat, amelyek tevé-
kenységi köréhez 
tartoznak.  

Az információ 
gyűjtésekor 
maximálisan 
figyelembe 
veszi a bejelen-
tő/ügyfél hoz-
záértését, vele 
szemben udva-
riasan, segítőké-
szen viselkedik. 

A tudomására jutott 
információk alapján 
önállóan dönt a 
készülék további 
ügymenetéről. 

2. Tájékoztatja az ügyfelet a 
szükséges tudnivalókról és 
az ügymenetről. 

Ismeri a dokumentu-
mok rögzítéséhez 
szükséges szoftvert. 
Ismeri a jótállás, 
szavatosság, munka-
garancia, jogszabályi 
előírás vonatkozó 
részeit. 

Fontosnak tartja 
az átvételi do-
kumentáció 
műszaki adatai-
nak pontos és 
szakszerű rögzí-
tését. 

Csak az aktuális és 
a legszükségesebb 
információkat adja 
át. 

3. A helyszínen felmérést és 
kockázatelemzést végez a 
rendelkezésre bocsájtott 
dokumentációk felhaszná-
lásával. 

Ismeri a helyszíni 
felmérés lépéseit, a 
kockázatelemzés 
tevékenységre vonat-
kozó részeit, és a 
dokumentálás módja-
it. 

Szükség esetén 
egyeztet a társ-
szakmák képvi-
selőivel. 

A feladatot a vo-
natkozó előírások 
(szakmai szabályok 
biztonsági előírá-
sok) betartásával, 
önállóan végzi. 

4. Ellenőrzi a szerelési hely-
színt, a villamos hálózat, a 
szükséges egyéb csatlako-
zások (víz, levegő, 
szennyvízelvezetés), a 
környezeti feltételek meg-
létét (megvilágítás, szellő-
zés, elszívás) kiépítettsé-
gét, megfelelőségét doku-
mentációk felhasználásá-
val. 

Alkalmazási szinten 
ismeri a gépkönyvek, 
szervizkönyvek, ter-
vek, műszaki leírá-
sok, a szerelés előké-
szítésére vonatkozó 
részeit. 

Fontosnak tartja 
a biztonságos 
munkakörnye-
zet létrehozását. 

Nem megfelelően, 
vagy hiányosan 
kialakított csatlako-
zások esetén önál-
lóan dönt a további 
teendőkről, intéz-
kedésekről. 

5. Műszaki dokumentációk 
felhasználásával a szerelé-
si helyszínen beazonosítja 
a készülékeket. 

Ismeri a készülékek 
adattábláinak (mű-
szaki adatainak, jel-
zéseinek) jelentését, 
tartalmát. 

Figyelemmel 
kíséri a készü-
lék azonosító 
jelzéseinek 
változásait. 

Dokumentá-
ció/dokumentációk 
hiányában felelősen 
dönt a munka to-
vábbi menetéről. 
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Sor-
szám 

Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselke-
désmódok, 
attit űdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

6. Létrehozza és biztosítja a 
szerelés biztonságos el-
végzésének körülményeit. 

Ismeri és érti a terv-
ben, műszaki leírás-
ban meghatározott 
műszaki feltételek 
(elektromos hálózat, 
víz, szellőzés), csat-
lakozás paraméterei-
nek értékeit és ezek 
megfelelőségét. 

Tudomásul 
veszi a bizton-
ságos munka-
környezet létre-
hozásának alap-
vető fontossá-
gát. 

Önállóan el tudja 
dönteni, hogy a 
munkakörnyezet 
alkalmas-e a szere-
lésre. 

7. Kiválasztja a szerelés kis-
gépeit, szerszámait, be-
azonosítja és meghatároz-
za a szükséges anyagokat, 
segédanyagokat. 

Ismeri a szerelési 
anyagok paramétere-
it, alkatrészek típusa-
it, szerszámok, kis-
gépek használati 
előírásait. 

Fontosnak tartja 
a szerelési szer-
számok bizton-
ságos használa-
tát. 

Felelősséget vállal 
az alkalmatlan 
szerszám, kisgép 
használatának kizá-
rásáért. 

8. A műszaki dokumentáci-
ókban megjelölt helyen és 
a meghatározott technoló-
gia alapján beállítja, vagy 
szereli a készüléket, be-
rendezést. 

Ismeri a készülékek, 
berendezések szere-
lés-technológiai elő-
írásait, a készülékek, 
berendezések hely-
színi szerelésére vo-
natkozó munkavé-
delmi szabályait. 

Pontosan betart-
ja a helyszíni 
szerelés bizton-
ságtechnikai, 
valamint a vo-
natkozó szab-
ványok előírá-
sait, a védőfel-
szerelést rendel-
tetésszerűen 
használja. 

A feladatot a vo-
natkozó előírások, 
és szabályok betar-
tásával önállóan 
végzi.  

9. Elvégzi a telepí-
tett/összeszerelt készü-
lék/berendezés gyártó által 
előírt üzemi próbáit. 

Ismeri a készülékek, 
berendezések gép-
könyveinek az előírá-
sait, amelyek az 
üzemi próbára vonat-
koznak. 

Törekszik a 
gépkönyvek, 
műszaki leírá-
sok által előírt 
értékek betartá-
sára. 

A feladatot a vo-
natkozó előírások 
és szabályok betar-
tásával, önállóan 
végzi, szükség ese-
tén igényli a társ-
szakmák képviselő-
inek tevékenységét. 

10. Elvégzi a szükséges beállí-
tásokat, beszabályozáso-
kat, ellenőrzi a részegysé-
gek funkcionális működé-
sét, méréseket végez, és 
dokumentál. 

Ismeri a beállítási, 
beszabályozási para-
métereket és változta-
tásának hatásait a 
készülék működésére 
vonatkozóan. 

Nyitott a kor-
szerű irányítás-
technikai meg-
oldások iránt. 

Döntéseit megala-
pozott műszaki 
információk alapján 
hozza meg. 
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Sor-
szám 

Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselke-
désmódok, 
attit űdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

11. Elvégzi a telepí-
tett/összeszerelt készü-
lék/berendezés gyártó által 
előírt próbaüzemét, üzem-
be helyezést végez, doku-
mentál. 

Ismeri a gyártónak az 
üzemvitelre meghatá-
rozott, próbaüzem és 
üzembe helyezés 
lépéseit. 
Ismeri a jogszabály-
ok, szabványok elő-
írásait és a szükséges 
dokumentálást a ké-
szülék/berendezés 
üzembe helyezésére 
vonatkozóan. 

Pontosan követi 
a jogszabály, 
szabvány vo-
natkozó előírá-
sait. 

Tevékenységét 
önállóan végzi, 
szükség esetén 
igényli társszakmák 
közreműködését. 

12. Szervizdokumentációk, 
gépkönyvek műszaki leírá-
sok, javításhoz szükséges 
szoftverek, kapcsolási, és 
egyéb rajzok felhasználá-
sával, valamint a rendelke-
zésre álló előzetes infor-
mációk felhasználásával és 
műszerek alkalmazásával 
hibát tár fel, majd javítja, a 
különböző típusú háztartá-
si gépeket (kivéve a ház-
tartási gázüzemű- és a 
hűtőberendezéseket). 

Ismeri a háztartási 
gépek szerkezeti 
felépítését, működé-
sét, kapcsolási rajzait, 
áramköreit, villamos 
és egyéb paramétereit 
a logikai hibakeresés 
lépéseit, eszközeit. 

Ismeri a javítási tevé-
kenység műszereit. 
Ismeri a munkabiz-
tonsági előírásokat, 
amelyek a javítások-
ra, módosításokra, 
karbantartásokra 
vonatkoznak. 
Ismeri a villamos 
készülékek érintésvé-
delmi osztályba soro-
lását az MSZ EN 
61140 szerint. 
Alkalmazási szinten 
ismeri a háztartási 
gépeknek a gyártó 
által előírt javítási 
technológiáit, villa-
mos és egyéb mérése-
it és a mérések biz-
tonságtechnikáját. 

Csak a jogosult-
ságához kapcso-
lódó javítások, 
karbantartások 
elvégzését vál-
lalja el. 

Tevékenységét 
önállóan végzi, és el 
tudja dönteni, hogy 
a javítási környezet 
alkalmas-e a bizton-
ságos munkavégzés-
re. 
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Sor-
szám 

Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselke-
désmódok, 
attit űdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

13. Karbantartja a különböző 
típusú háztartási gépeket 
(kivéve a gázüzemű és a 
hűtőberendezéseket). 

Ismeri a háztartási 
gépek karbantartására 
vonatkozó gyártói 
előírásokat, amelyek 
a garanciális időszak-
ra, majd az azt követő 
használati időtartam-
ra vonatkoznak. 

Figyelemmel 
kíséri a gyártók 
karbantartási 
tevékenységek 
minőségbiztosí-
tására vonatko-
zó útmutatóit. 

Felelős az előírástól 
eltérő karbantartási 
anyag használatáért, 
a garanciális idő-
szakban ehhez gyár-
tói hozzájárulást 
kér. 

14. Anyagot, alkatrészt rendel, 
beszerez informatikai há-
lózat igénybevételével is. 

Ismeri a javításhoz, 
módosításhoz haszná-
latos alkatrészeket, 
anyagokat, segéd-
anyagokat. 
Ismeri a CE jelölést 
és a jelölés tartalmát 
az alkatrészeken. 

Elkötelezett az 
előírt, minőségi 
anyagok hasz-
nálatáért. A 
javításkor kisze-
relt anyagoknál 
maradéktalanul 
betartja a kör-
nyezetvédelmi 
előírásokat. 

Önállóan dönt a 
megfelelő minőségű 
javító anyag vagy 
alkatrész megrende-
léséről. 

15. Jogszabályi előírások, 
szabványok alapján elvég-
zi a háztartási gépek javí-
tása, módosítása utáni 
villamos biztonságtechni-
kai vizsgálatát, és doku-
mentálását. 

Nagy pontossággal 
ismeri az MSZ 1585 
„Vvillamos berende-
zések üzemeltetése”, 
és a MSZ HD 60364-
6 szabvány vonatko-
zó részeit, a VMBSZ 
(Villamos Műszaki 
Biztonsági Szabály-
zat): a javítás, vagy 
módosítás utáni vizs-
gálat elvégzését 
meghatározó részei-
nek előírásait. 

Tevékenységét 
magabiztosan, a 
saját és a kör-
nyezete bizton-
ságát figyelem-
bevételével 
végzi. 

Tevékenységét 
önállóan végzi, 
valamint el tudja 
dönteni, hogy a 
javítás utáni – köte-
lező – vizsgálat 
eredménye alapján 
a készülék átadha-
tó-e. 

16. Szervizdokumentációk, 
gépkönyvek műszaki leírá-
sok, jogszabályi előírások, 
szabványok alapján – 
meghatározott időnként és 
meghatározott fela-
dat/feladatok elvégzésével 
– karbantartja a kereske-
delmi vagy 
vendéglátóipari gépeket. 

Alkalmazási szinten 
ismeri a kereskedel-
mi, vendéglátóipari 
gépek szervizdoku-
mentációit, gépköny-
veit, műszaki leírása-
it, jogszabályi előírá-
sait, valamint a kar-
bantartás elvégzésére 
vonatkozó előíráso-
kat. 

Törekszik arra, 
hogy tevékeny-
ségénél csak az 
előírt minőségű 
anyagokat 
használja. 

Csak a jogosultsá-
gához kapcsolódó 
karbantartások 
elvégzését vállalja 
el. 

17. Rögzíti a karbantartási 
tevékenység körülményeit, 
adatait. 

Ismeri a karbantar-
tás/fenntartás intéz-
kedés csoportjait és a 
gépre vonatkozó 
előírásait, a karban-
tartási napló vezeté-
sének módját és tar-
talmát. 

Felelősen és 
pontosan jár el 
az adatok rögzí-
tésénél. 

Veszélyes környe-
zet esetén önállóan 
intézkedik a ve-
szélyhelyzet elhárí-
tásáról, vagy kezel-
hető nagyságúra 
történő csökkenté-
séről. 
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Sor-
szám 

Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselke-
désmódok, 
attit űdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

18. Karbantartáshoz alkatré-
szeket, anyagokat, segéd-
anyagokat épít be, cserél 
le, és használ fel. 

Alkalmazás szinten 
ismeri a karbantar-
táshoz használt anya-
gokat, alkatrészeket 
és kezelésüket.  

Fontosnak tartja 
a karbantartás-
nál lecserélt 
anyagoknál 
maradéktalanul 
betartani a kör-
nyezetvédelem 
előírásait. 

Tevékenységét 
önállóan végzi, 
valamint eldönti, 
hogy a javítási kör-
nyezet alkalmas-e a 
biztonságos mun-
kavégzésre. 

19. Tervek, szervizdokumen-
tációk, gépkönyvek, mű-
szaki leírások, javításhoz 
szükséges szoftverek, kap-
csolási és egyéb rajzok 
(robbantott ábra) felhasz-
nálásával, valamint a ren-
delkezésre álló előzetes 
információk felhasználá-
sával, műszerek alkalma-
zásával hibát tár fel, és 
javítja a dokumentumok-
kal igazoltan szabályosan 
üzembe helyezett külön-
böző típusú kereskedelmi, 
vagy vendéglátóipari gé-
peket (kivéve a gázüzemű 
és a hűtőberendezéseket).  

Alkalmazási szinten 
ismeri a kereskedel-
mi, vendéglátóipari 
gépek szerkezeti 
felépítését, működé-
sét, villamos kapcso-
lási rajzait és egyéb 
paramétereit, a logi-
kai hibakeresés lépé-
seit. 
Ismeri az MSZ EN 
60335 „Háztartási és 
hasonló jellegű vil-
lamos készülékek” 
szabványsorozat vo-
natkozó részeit. 

Tevékenysége 
végzése közben 
a felmerülő 
problémái meg-
oldása érdeké-
ben szabálykö-
vető és körülte-
kintő. 

 

20. A kereskedelmi és 
vendéglátóipari gé-
pek/készülékek javításához 
alkalmas technológiát, 
javítási szoftvert, szerszá-
mokat, gépeket, műszere-
ket, valamint villamos 
mérőműszereket használ. 

Ismeri a javítási tevé-
kenység technológiai 
előírásait, javításhoz 
használt szoftvereit, 
műszereit, méréseit, 
és a villamos mérések 
biztonságtechnikáját. 

Maradéktalanul 
betartja a javítá-
si technológiák 
előírásait. 

 Önállóan dönt a ja-
vítási technológia 
és a kapcsolódó 
műszaki feltételek 
alkalmazásáról. 

21. A kereskedelmi, 
vendéglátóipari gé-
pek/készülékek javításá-
hoz, anyagot, alkatrészt 
rendel, akár informatikai 
eszközök igénybevételé-
vel. 

Ismeri a javításhoz, 
módosításhoz haszná-
latos alkatrészek, 
anyagok, segéd-
anyagok típusait, 
minőségét, a CE jelö-
lést és a jelölés tar-
talmát. 

Fontosnak tartja 
a kiszerelt, ve-
szélyes és egyéb 
anyagok hasz-
nálatakor a kör-
nyezetvédelmi 
jogszabályok 
előírásait. 

Műszaki adatok 
birtokában dönt az 
anyagok, alkatré-
szek beépítéséről. 
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Sor-
szám 

Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt viselke-
désmódok, 
attit űdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

22. Kereskedelmi, 
vendéglátóipari gépek 
javítása közben alkalmaz-
za a villamos- és az egyéb 
biztonságtechnikai előírá-
sokat, beállítja a villamos- 
és egyéb védelmi eleme-
ket, mechanikai retesz 
elemeket. 

Ismeri a munkabiz-
tonsági előírásokat, 
amelyek a javítások-
ra, módosításokra, 
vonatkoznak. 
Ismeri az érintésvé-
delmi módokat, ki-
egészítő védelmeket, 
a villamos készülé-
kek érintésvédelmi 
osztályba sorolását, 
valamint az IP vé-
dettségi fokozatok 
jelölés rendszerét és 
jelentését, a csatlako-
zó hálózat típusait, 
ezek megfelelőségét. 

Elsődlegesnek 
tartja a mecha-
nikus és villa-
mos reteszekre, 
vészleállítóra 
vonatkozó 
munkavédelmi 
előírásokat. 

Védelmi hiba ese-
tén önállóan dönt a 
munka leállításáról, 
hibás védelemmel 
gépet nem ad át. 

23. Elvégzi a megjavított ke-
reskedelmi, 
vendéglátóipari készü-
lék/berendezés gyártó által 
előírt üzemi próbáit, majd 
üzembe helyezést végez, 
dokumentál. 

Ismeri a gyártó által 
meghatározott, a 
készülék/berendezés 
rendeltetésszerű álla-
potának is megfelelő 
üzemi próba és 
üzembe helyezés 
lépéseit, dokumentá-
lását. 
Ismeri a jogszabály-
ok, szabványok elő-
írásait a készü-
lék/berendezés 
üzembe helyezésére 
vonatkozóan. 

Pontosan követi 
a jogszabály, 
szabvány vo-
natkozó előírá-
sait. 

Tevékenységét 
önállóan végzi, 
szükség esetén 
igényli társszakmák 
közreműködését. 
Csak a próbaüzem-
ben megfelelt be-
rende-
zést/készüléket ad 
át. 

 
9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4 

10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-
piaci relevanciája): 

A hazai gazdaság egyre fontosabb részét teszi ki a kereskedelem, a vendéglátás, de a 
bővülő anyagi eszközök egyre több háztartási készülék beszerzést teszik lehetővé a 
háztartások számára is. A készülékek, berendezések szakszerű beüzemelése, javítása, 
karbantartása fontos társadalmi és egyéni érdek, hiszen ezeknek hosszabb ideig is biz-
tosítani kell a biztonságos működőképességet. Ezek az igények generálják a korszerű 
szervizhálózat kialakítását, továbbfejlesztését, valamint motiválhatják a munkaerő-
piaci résztvevőket a képzésben való részvételre. 

 

4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsga-
tevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: - 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi, háztartási és   
vendéglátóipari gépszerelő ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A tesztfeladat 20 kérdésből áll, amelyek súlyaránya azonos. A tesztfeladatok kérdé-
sei és eredményei átfogó képet adnak arról, hogy a tevékenység ellátásához szüksé-
ges ismereteket – amelyek a gyakorlati tevékenység ellátásához szükségesek –, meg-
felelő mértékben birtokolja-e a vizsgázó. A kérdések nem lehetnek megtévesztőek, 
kimondottan a jogszabály, a szabvány, vagy valamilyen hiteles és hatályos dokumen-
tum alapján kell, hogy készüljenek.  

A tesztkérdések témakörei a táblázat szerinti felsorolásban:  

10 db feladatválasztós feladat a készülékek műszaki adatai, jogszabály, szabványi 
előírások, szerszámok, anyagok, felmérés, szerelés, javítás, próbaüzem, üzembe he-
lyezés témakörből, 

5 db feleletalkotó kérdés a villamos biztonságtechnika, munkahelyi környezet alkal-
massága, szerelés, javítás biztonsága, javítási technológiák, gépkönyvek, szerelési 
útmutatók, a javítás utáni vizsgálat tartalma és dokumentálása témakörben,  

2 db rajzolvasási kérdés a készülékek, berendezések villamos méréseiről és a mérési 
eredmények elemzéséről,  

3 db számítási feladat, amely a készülékek és a csatlakozó hálózat villamos adatait 
határozza meg. 

 

Témakörök részletezése 
Kérdések 

száma 
Felmérési dokumentáció tartalmának, a szerelési, javítási környezet kockázat-
elemzés jelzéseinek olvasása és tartalmának értelmezése 

2 

Próbaüzem, üzembe helyezés átvételi eljárás dokumentáció adattartalmával 
kapcsolatos kérdések 

1 

Készülékek/berendezések műszaki adatainak értelmezésével kapcsolatos isme-
retek 

1 

Készülékek/berendezések szereléséhez, javításához szükséges szerszámok esz-
közök, berendezések típusainak és alkalmazásainak ismeretével kapcsolatos 
kérdés 

1 

Érintésvédelem, túláram elleni védelem jogszabály, szabvány előírásai szerint 
(a megadott készülékekre/berendezésekre vonatkozólag) 

1 

Szerelési útmutatók, gépkönyvek tartalmával kapcsolatos kérdések 2 
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Készülékek/berendezések szerelési, javítási technológiáinak ismeretével kap-
csolatos ismeretek 

2 

A munkavégzés környezetének biztonsága, a biztonság létrehozása, ellenőrzé-
sének tevékenysége ismeretével kapcsolatos ismeretek 

2 

A szereléssel, javítással kapcsolatos rendeletek, hatályos szabványok ismereté-
vel kapcsolatos kérdés 

2 

Készülékek/berendezések javítás, módosítás utáni felülvizsgálatával kapcsola-
tos ismeretek 

1 

Mérési jegyzőkönyv, kapcsolási rajz értelmezése, adatainak pótlása, a hiányzó 
kapcsolási rajz készítése 

2 

A készülék/berendezés áramfelvételének és teljesítményének számítása a szük-
séges védelem meghatározása számítással, és a szükséges vezeték keresztmet-
szet meghatározása, kiválasztása 

3 

Összesen: 20 
 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30% 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai 
alapján történik.  

Javasolt szempontok az értékeléshez: 

- műszaki rajzok, rajzjelek helyes értelmezése 

- számítások pontos elvégzése 

- a biztonságra vonatkozó hatósági előírások vonatkozó részeinek pon-
tos ismerete 

- a biztonságra vonatkozó szabványok vonatkozó tartalmának alkal-
mazásszintű és pontos ismerete  

- szerelésre, javításra, karbantartásra vonatkozó technológiai utasítá-
sok pontos ismerete  

- műszerek, mérések biztonságának és mérési eredmények értékelésé-
nek pontos ismerete 

A tesztfeladatok kérdéseinek súlyaránya azonos. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 
összes pontszám legalább 60%-át elérte. 

 

11.3  Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi, háztartási, vagy 
vendéglátóipari gép javítása 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A tételhúzás alapján kiválasz-
tott/meghatározott háztartási, kereskedelmi, vagy vendéglátóipari gépen javí-
tást végez a jelen pontban felsorolt feladatok alapján. 
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A feladatok az alábbi gyakorlati tevékenységeket tartalmazzák: 

− Rögzítse (papíron, vagy elektronikus formában) a javítandó készülék 
(háztartási, kereskedelmi, vendéglátóipari) adatait és egyéb, a javítást 
befolyásoló körülményeit alkalmas dokumentumon/munkalapon, va-
lamint a megadott és/vagy az észlelt hibajelenségeket.  

− Alkalmas szerszámok segítségével a szükséges mértékben szerelje 
szét a készüléket, műszaki dokumentációk (gépkönyv, kapcsolási rajz 
stb.) segítségével, műszeres mérésekkel, a logikai hibakeresés mód-
szereit alkalmazva határolja be a hibát.  

− Az eredményes és a jóváhagyott hibafeltárás után a megfelelő javítási 
technológiát alkalmazva alkatrésszel, vagy alkatrész nélkül hárítsa el a 
hibát.  

− Javíthatatlanság esetén, vagy megfelelő csere alkatrész hiányában 
címkézze fel az alkatrészt, és intézkedjen a beszerzés megkezdéséről. 

− Ha a javítás sikeresen megtörtént, végezze el a készülék – a rendelet-
ben meghatározott – javítás utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatát.  

− Végezze el az próbaüzemet, majd helyezze üzembe, valamint adja át a 
készüléket, és végezze el a szükséges dokumentációs feladatokat.  

 
A gyakorlati-, javítási feladat elvégzésénél használatos készülékek esetén kü-
lönböző típusú műhibák létrehozása szükséges, azonban az értékelési eljárás 
szempontjai – ettől függetlenül – azonosak lehetnek, ezek megfelelnek a tanu-
lási eredmény értékelési szempontjainak. 

A projektfeladatot a vizsgázó tételhúzás alapján választhatja ki. A tételeket a 
11.3 pontban meghatározott a feladattartalommal és a feladatokhoz kapcsoló-
dó (meghatározott műhibával rendelkező) készülékekkel kell a vizsgázók 
számára biztosítani. A tételek és a készülékek száma minimum a vizsgázók 
számával megegyező. A kiválasztott tétel/feladat nem adható vissza. 

Megjegyzés: Villamos jellegű készülékek javítása miatt a javítási környezetet 
és a munkahelyre kialakított villamos védelmet/védelmeket ennek megfelelő-
en kell megoldani. Feszültség alatt szerelni/javítani tilos! Kapcsolásokat, mé-
réseket csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező gyakorlati szakoktató en-
gedélyével és felügyelete alatt lehet végezni. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Tevékenység megnevezése Értéke 

Átvételkor rögzített műszaki és egyéb adatok megfelelősége 5% 

Biztonságos szerelési, javítási környezet létrehozása 5% 

Műszaki dokumentációk helyes kiválasztása 5% 

Szereléshez, javításhoz alkalmas és szükséges szerszámok, műszerek kivá-
lasztása 

5% 

Hibakeresés logikai módszerének alkalmazása 5% 

A hiba megtalálása egy megadott időn belül 20% 
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Szerelési, javítási technológia helyes alkalmazása 5% 

Megfelelő anyag, alkatrész kiválasztása 5% 

Szerelés, javítás közben a munkavédelmi és az egyéb biztonságtechnikai 
eszközök megfelelő használata 

5% 

A javítás, szerelés megadott időre történő eredményes befejezése 20% 

Javítás, módosítás utáni vizsgálatok és ezek megfelelő dokumentálása 10% 
Munkahelyi környezet megfelelő szintű visszaállítása 5% 
Átadás-átvételi eljárás, és ennek dokumentálása 5% 

Összesen: 100% 
 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 70%-át elérte. 

 

11.4  A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Az írásbeli vizsgatevékenység lebonyolítása:  

Számítógépes feladatmegadás esetén a rendszer zavartalan üzemeltetését biztosí-
tó szakszemélyzet, egyéb esetben a vizsgaszabályzat előírásai az irányadók. 

A projektfeladat vizsgatevékenység lebonyolítása: 

Javítást és egyéb tevékenységet (kapcsolásokat, méréseket, üzemi próbákat) csak 
a megfelelő jogosultsággal és helyismerettel rendelkező szakember engedélyével 
és felügyelete alatt lehet végezni. 

 

11.5  A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

− Kézi (mechanikai) szerszámok 

− Speciális fogók, eszközök (csapágylehúzó, seeger- gyűrű fogó) 

− Kulcskészletek (villás, dugó, csillag) 

− Villamos kisgépek a szereléshez, javításhoz  

− A lágyforrasztás eszközei, anyagai 

− Villamos biztonságtechnikai vizsgálat műszerei (védővezető folyamatosságá-
nak mérése, géptípusra előírt szigetelésvizsgálatok) 

− Villanyszerelési kéziszerszámok 

− Szoftverek a készülékek/berendezések beszabályozásához, javításához 

− Műszaki dokumentációk (kapcsolási rajzok, kiviteli tervek, műszaki leírás 
gépkönyvek, szabvány) 

− Mérő-, ellenőrző szerszámok 

− Minta dokumentumok (átvételi bizonylatok, munkalapok, jegyzőkönyvek) 

− Villamos és egyéb (hőmérséklet, fordulatszám, légáram, nedvesség) mérőmű-
szerek 
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− Alkatrészek, anyagok, segédanyagok a szereléshez, javításhoz, karbantartáshoz 

− Tisztítószerek, tárolóedények (a kiszerelt anyagok, szelektív hulladéktárolás 
részére)  

− Számítógép hálózati kapcsolattal, jogtiszta szoftverrel, nyomtatóval 

− Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépek, készülékek 

− Egyéni munkavédelmi eszközök 

11.6  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.7  A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vo-
natkozó részletes szabályok: 
 
A munkaterületen alkalmazni kell a Villamos berendezések üzemeltetése megne-
vezésű MSZ 1585:2016 szabvány vonatkozó részeit. A vizsgafeladatnál csak biz-
tonságtechnikailag bevizsgált és megfelelt készülékek adhatók ki. A készüléken 
csak egy mesterségesen létrehozott hiba (műhiba) alakítható ki, amelyet pontos 
hiba/hibás alkatrész megnevezéssel, vagy szükség esetén egyéb műszaki adattal 
dokumentálni kell. A mesterségesen létrehozott hiba nem lehet a javítóra, vagy a 
környezetre veszélyt okozó.  

 
11.8  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidő-

szakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 

12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 


