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07133020 számú Kazángépész (12 t/h felett) megnevezésű szakképesítés 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetel-

mény 

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: Kazángépész (12 t/h felett) 

2.2 Ágazat megnevezése: Gépészet 

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

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés 

3.1  Megnevezése: Kazángépész (12 t/h felett) 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 
                                                           
1 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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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 kompe-
tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-
ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-
jegyzékben 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 meg-
határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-
hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály:21/2010 (V.14) NFGM rendelet 1. § (1) 
bekezdése alapján a 2. számú melléklet 5. pontjában valamint a 16/2018.(IX.11) ITM 
Rendelet 2. melléklete 2. pontja alapján meghatározott tevékenység végzésére irányuló 
munkakör betöltéséhez. 

 

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

A kazángépész szakember a 12 t/h tömegáram feletti és 7200 kW-ot meghaladó (jellemzően 
21 MW-os vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli 
és felügyeli. Feladata a kazán és a kazánt ellátó technológiai rendszerek felkészítése, indítása, 
folyamatos üzemeltetése, illetve a kazán által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai 
berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Munkája során ellenőrzi és 
felügyeli az üzemeltetési paramétereket. Jogosultsági szintjének megfelelő mértékben végre-
hajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai isme-
retei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek 
működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe 
tartozó épületfelügyeleti rendszerek, biztonsági berendezések ellenőrzését, a veszélyes anya-
gok, hulladékok, melléktermékek hatósági előírás szerinti kezelését. 
 

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: nem 

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 előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

7.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges (16/2018.(IX.11) ITM Rende-
let 2. melléklete 2. pontja alapján) 

 

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

8.1 Minimális óraszám: 200 

8.2 Maximális óraszám: 300 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
1. Kezelési és karbantartási utasítás 

valamint folyamatábra és adat-
tábla alapján azonosítja az általa 
működtetett fontosabb készülék-
csoportok - kazán, hőcserélő, 
szivattyú, vízlágyító, nyomásfo-
kozó, túlhevítő -  
főbb tulajdonságait, működésü-
ket, üzemi tulajdonságaikat. 
 
Rajz alapján kiválasztja és bemu-
tatja a kazánrendszer fontosabb 
szerelvényeit, műszereit. 
 
Adattábla alapján értékeli a mű-
ködtetett berendezés tulajdonsá-
gait, veszélyességét. 

Alkalmazói szinten 
ismeri és érti a kü-
lönböző kazánok 
típusait, főbb jellem-
zőit. 
Azonosítja a meleg- 
és forró vizes, vala-
mint gőzkazánok 
jellemző szerkezeti 
elemeit. 
Alkalmazói szinten 
ismeri az energia-
termelő, túlhevített 
gőzkazánok szerke-
zetét, jellemző tech-
nikai megoldásait. 
Ismeri az energetikai 
rendszerek főbb 
készülékeinek - ki-
emelten szivattyúk, 
hőcserélők, vízlágyí-
tók - működését, 
szerkezeti kialakítá-
suk jellemzőit. 

 
Törekszik a 
műszaki, 
szakmai fo-
galmak megér-
tésére, igényli a 
munkájával 
kapcsolatos 
pontos infor-
mációkat. 

 
Vezetői segít-
séggel, de önál-
lóan értelmezi 
a kezelési és 
karbantartási 
utasításokat, 
ábrákat, leírá-
sokat. 
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Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
2. Megvizsgálja a rendelkezésére 

álló gyorstesztekkel a kazántáp-
víz keménységét, megfelelősé-
gét. 
 
Elindítja és működteti a vízlágyí-
tó, sótalanító berendezéseket. 
 
Felügyeli a kazánberendezés 
tápvízellátását (pótlását), működ-
teti a gáztalanítót. 

Alapszinten ismeri a 
vízlágyítás fontossá-
gát és jellemző mű-
szaki megoldásait. 
 
Tudja kezelni a leg-
fontosabb vízminő-
ség meghatározó 
műszereket. 
 

Minőségorien-
tált a kazántáp-
vízre vonatko-
zó vizsgálatok 
elvégzésében, a 
korszerű mű-
szerek haszná-
latában. 

Felelősséget 
vállal a végzett 
mérések pon-
tosságáért. 

3. Beépített műszerek segítségével 
ellenőrzi az ioncserélő gyanták 
telítettségét. Intézkedik az ion-
cserélő gyanta cseréjéről, vagy 
elvégzi a regenerálást a műszaki 
leírás alapján. 
 
Ellenőrzi az RO (reverz ozmózis 
elvén működő) sótalanító beren-
dezést elhagyó víz pH értékét, 
intézkedik az RO betétek cseré-
jéről. 
 
A műszaki, kezelési leírás alap-
ján a vízlágyító regenerálását 
vagy betétcseréjét előkészíti: 
kizárja a készüléket az üzemi 
rendszerből, elvégzi a kiszaka-
szolást.  

Alkalmazói szinten 
ismeri az ioncserés 
és fordított ozmózis 
elvén működő vízlá-
gyítók főbb típusait, 
azonosítja a vízlá-
gyítókat a gyártmány 
információk alapján. 
 
Felismeri az előírás-
tól eltérő minőségű 
víz jellemző paramé-
tereit. 
 
Számítógépes adat-
bázisban az anya-
gokra vonatkozó 
információt felisme-
ri, azonosítja. 

Elkötelezett a 
legjobb minő-
ségű és leg-
megfelelőbb 
anyagok kivá-
lasztása iránt.  
 
Érdeklődik a 
legújabb anya-
gok iránt, mi-
nőségorientált 
az anyagvá-
lasztásban. 

Felelős az 
anyagok és 
eszközök meg-
jelölésében, 
képes az önel-
lenőrzésre és a 
hibák kijavítá-
sára. 

4. Felméri a kazán üzemviteléhez 
szükséges anyagokat és eszközö-
ket.  
 
Előkészíti a tüzelőanyagokat 
felhasználásra, ellenőrzi átmeneti 
tárolásukat. 
 
Ellenőrzi a fűtőanyag minőségét 
meghatározó műszereket, vezeti 
az üzemi naplót. 
 
Informatikai eszközök (pl. inter-
netes adatbázis) segítségével 
ellenőrzi és azonosítja a használt 
anyagok műszaki vagy minőségi 
jellemzőit. 

Alkalmazói szinten 
ismeri a fűtési rend-
szerekben használt 
anyagok főbb fizikai 
tulajdonságait, ké-
miai és környezetvé-
delmi jellemzőit. 
 
Azonosítja a külön-
böző fűtőanyagokat 
és segédanyagokat. 
 

Értékként te-
kint az energia-
termelő nyers-
anyagokra, 
elkötelezett az 
anyag- és ener-
giatakarékos, 
környezettuda-
tos munkavég-
zés iránt. 

Betartja az 
anyag- és esz-
közgazdálko-
dás szabályait. 

5. Kiválasztja a napi (kezelői) kar-
bantartáshoz szükséges eszközö-
ket. 
 
A tüzelőanyag ellátó hálózat, a 

Tudja a gépek napi 
karbantartásának 
feladatait. 
 
Részletesen ismeri a 

Törekszik a 
kazánok és 
berendezéseik, 
a készüléksze-
relvények mű-

Szakmai mun-
katársakkal 
együttműködve 
végzi a munká-
ját. 
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Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
gőzhálózat és a füstgázelvezető 
csőrendszer és szerelvényei: 
szelepek, szivattyúk, tápvíz-
keverők tömítését ellenőrzi, és az 
üzemeltetői feladatkörébe tartozó 
jogosultsággal intézkedik a hiba-
elhárítás, javítás vagy alkatrész 
csere végrehajtásáról. 
 
Ellenőrzi a szivattyúk, ventilláto-
rok, szabályozó eszközök, vala-
mint a tüzelőberendezés és kap-
csolódó rendszerének műszaki 
állapotát, működőképességét.  
Szükség esetén kapcsolatot tart 
és kommunikál műszakvezető-
vel, karbantartóval. 

csövek, csőszerelvé-
nyek, szivattyúk, 
keverők és csatlako-
zók tömítési megol-
dásait, főbb típusait, 
jellemzőiket, és kar-
bantartásuk munka-
fogásait. 
 
Alapszinten ismeri a 
csövek, csőszerelvé-
nyek, kondenzvíz 
elvezetők, szivaty-
tyúk, ventillátorok, 
hőcserélők főbb 
típusait, működési 
jellemzőiket, kap-
csolatukat a kazán-
rendszerrel. 

ködésének 
megértésére.  
 
Nyitott a kor-
szerűbb tech-
nológiai alkal-
mazások meg-
értése iránt. 
 
Kritikusan 
szemléli a mű-
ködtetett rend-
szer műszerei-
nek jelzéseit, a 
műszaki álla-
potot. 

 
Szükség esetén 
új megoldáso-
kat kezdemé-
nyez. 

6. Gáztömörséget ellenőriz, tömör-
ségellenőrző rendszert működtet. 
Ellenőrzi az égőrendszer külső-
belső tömörtelenségét, a levegő-
rendszer sértetlenségét. 
 

Érti a gáztömörség 
ellenőrző rendszerek 
működését. 
Azonosítja az üzemi 
hibákat. 

Minőségorien-
tált a kazánok 
üzembiztonsá-
gát jelentő 
mérések, vizs-
gálatok elvég-
zésében. 

Felelősséget 
vállal az elle-
nőrző munka 
pontosságáért, 
szakszerűségé-
ért. 
 
Betartja a vo-
natkozó ható-
sági előíráso-
kat. 
 
Önállóan hasz-
nálja a műsze-
reket, képes az 
önellenőrzésre 
és korrekcióra. 
 

7. Üzembe helyezi a kazán segéd-
berendezéseit. 
 
Felméri, ellenőrzi a működtetés 
reteszfeltételeinek teljesülését, a 
biztonságos üzembe helyezés 
megvalósíthatóságát. 
 
Ellenőrzi az elektromos rendsze-
rek érintésvédelmét. 
 
Feszültség alá helyezi az üzemi 
rendszereket. 
Ellenőrzi a tüzelőberendezések 
szabályozó műszereit és készülé-
keit. 
 

Alkalmazói szinten 
ismeri az indítási 
protokoll fogalmát, a 
reteszfeltételek je-
lentőségét, az üzem-
indítás lépéseit. 
 
Alapszinten ismeri 
az elektromos áram 
jellemzőit, a kapcso-
lók és biztonsági 
szerelvények rend-
szerét.  

Elfogadja a 
működtetés 
szabályait.  
 
Elkötelezett a 
tüzelőberende-
zések hibátlan 
és biztonságos 
működtetése 
iránt a minősé-
gi energiater-
melés érdeké-
ben. 
 
 
Nyitott a kor-
szerű informa-
tikai eszközök 
alkalmazása 
iránt. 
 
Fogékony a 
korszerű mű-
szertechnikai 
megoldások 
megértésére, az 

8. Használja a kazán műszereit: a 
nyomás-, hőmérséklet és meny-
nyiség mérő eszközöket, leolvas-
sa, értelmezi és kiértékeli a mű-
szerek által mutatott adatokat. 
 
Az adatok rögzítését, naplózását 
az üzemben használt számítógé-
pes adatbázisba vagy táblázatba 

Alkalmazói szinten 
ismeri a nyomás, 
hőmérséklet, térfo-
gat, folyadékszint, 
áramló mennyiség 
fogalmát, mérésük 
eszközeit, leolvasá-
sukat, átszámításu-
kat; valamint a mé-
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Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
is rögzíti. 
 

rési adatok hagyo-
mányos és informa-
tikai eszközzel való 
rögzítésének módját. 
Felismeri és azono-
sítja a tüzelőberen-
dezések jellemző 
műszereit és szabá-
lyozóit. 

eszközök hasz-
nálatának elsa-
játítására. 
 

9. Folyamatirányítással működő 
rendszereknél használja az irá-
nyítópanel kezelő felületét, elle-
nőrzi és beállítja a működtetési 
lépéseket, felméri és értékeli a 
kijelző műszerek információit. 
 
Szabályozott kazánoknál elle-
nőrzi, és a hatáskörébe tartozó 
jogosultsággal beállítja a szabá-
lyozó rendszert működtető elekt-
romos vagy pneumatikus segéd-
energia állapotát, műszaki érté-
keit. 
 

Alapszinten ismeri a 
folyamatirányítás 
lényegét, feladatát, a 
folyamatirányító 
rendszerek ábrázolá-
si és jelölési szabvá-
nyait, megjelenítő 
formáit.  
 
Felismeri a folya-
matábra készülékeit, 
szerelvényeit és mű-
szereit, azonosítja az 
anyag- és energia-
áram vonalvezetését. 
 
Alkalmazói szinten 
ismeri a hatáskörébe 
tartozó beállítási 
lehetőségeket és 
értékeket. 

Belátja a kor-
szerű, folya-
matirányítási 
rendszerek 
alkalmazásá-
nak szükséges-
ségét. 
 
Törekszik az 
önképzésre, új 
megoldások 
megismerésére.  
Vállalja a fo-
lyamatirányítot
t rendszerek 
kezelésének 
megtanulását, a 
kellő gyakorlat 
megszerzését. 
 

Vezetői irányí-
tással és útmu-
tatás alapján 
működteti a 
folyamatirányí-
tott rendszere-
ket. 
 
Felügyeli a 
gépcsoportok-
hoz tartozó 
segédenergia-
rendszer mű-
ködését, önálló 
javaslatokat 
fogalmaz meg 
hibaelhárítás-
kor. 

10. Ellenőrzi a segédenergiával mű-
ködő és a segédenergia nélküli 
szabályozók - elsősorban a nyo-
másszabályozó rendszerek - mű-
ködőképességét, alapbeállításait, 
biztonságukat. 
Ellenőrzi a tüzelőberendezések 
gyújtási rendszerét. 

Alapszinten ismeri a 
kazánoknál használt 
legfontosabb vezérlő 
és szabályozási 
rendszereket (ter-
mosztát, 
presszosztát, 
Samson-féle nyo-
másszabályozók, 
érzékelők és beavat-
kozók) típusait, mű-
ködésüket és felada-
tukat a tüzeléstech-
nikai rendszerekben. 

Nyitott az új 
technikai meg-
oldások meg-
ismerése, a 
korszerű ka-
zánszabályozás
i módszerek 
elsajátítása 
iránt. 

Munkáját önál-
lóan, a bizton-
sági előírások 
betartásával, 
felelősséggel 
végzi. 

11. Ellenőrzi és üzembe helyezi a 
tüzelőanyag tároló és melegítő 
berendezéseket. Kezeli a napi 
olajtartályt. Gáztüzelésű beren-
dezések esetében ellenőrzi köz-
ponti gázellátó működését, a 
működéshez szükséges gáznyo-
mást. 

Alkalmazói szinten 
ismeri a teljesít-
mény, hőmennyiség, 
fűtőérték tüzelés-
technikai jelentősé-
gét, mérési lehetősé-
geiket. 
Ismeri és érti a tar-

Törekszik a 
pontos, minő-
ségi munka-
végzésre. Tu-
datosan mű-
ködteti a felü-
gyelete alá 
tartozó kazánt 

Munkáját önál-
lóan végzi és 
felelősséget 
vállal a munka-
területén dol-
gozó munka-
társai biztonsá-
gos munkavég-
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Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
 
Beindítja, működteti a tápvíz 
keringtető-, olajellátó-, nyomás-
fokozó szivattyúkat, ellenőrzi a 
kezelési utasítás szerinti paramé-
terek megfelelőségét. 
 
Biztosítja a füstgázelvezetés 
útját. Előkészíti a túlhevítőket. 
 
Kezeli az alternatív tüzelőanyag-
ok fogadására alkalmas eszközö-
ket. 

tályban lévő anyag-
mennyiség meghatá-
rozásának módját a 
töltöttségi szint vagy 
a gáznyomás ismere-
tében. 
 
Alkalmazói szinten 
ismeri a kazánok 
feltöltésével és 
üzembe helyezésével 
kapcsolatos felada-
tokat.  
 

és berendezése-
it. 
 
Kritikusan 
szemléli a mű-
szerek által 
mutatott érté-
keket. 
 
Kész az üze-
meltetési do-
kumentumok 
pontos vezeté-
sére. 

zéséért, testi 
épségének 
megtartásáért. 

12. Végrehajtja a kazánok indítási 
protokollját. Alkalmazza a hasz-
nált tüzelőanyag típusától függő 
(szilárd, olaj- vagy gáztüzelésű) 
égető berendezésekre vonatkozó 
indítási, begyújtási szabályokat 
(feszültség alá helyezés, indítási 
biztonsági idő betartása, ventillá-
torok üzembe helyezése). 
Beindítja az égető berendezést. 
Ellenőrzi, beállítja és felügyeli a 
lángképet és lánghosszat. 
 
Naplózza az üzemindítást. 
Elvégzi a kazán iszapolással 
kapcsolatos feladatokat. 

Megérti az égési 
folyamatot befolyá-
soló tényezők hatá-
sát a kazán működé-
sére és az energia 
szolgáltatás minősé-
gére. 
 
Komplexitásában 
ismeri a különböző 
tüzeléstechnikai 
szerkezetek, égők, 
valamint az alterna-
tív tüzelőanyag fel-
használó rendszerek 
működését, szerke-
zeti kialakításukat, 
főbb típusait. 
 

Önállóan elle-
nőrzi és irá-
nyítja a jogo-
sultsági körébe 
tartozó rend-
szereket. 
Betartja a ka-
zánra és beren-
dezéseire vo-
natkozó keze-
lési utasítás 
előírásait. 
Képes az, önel-
lenőrzésre és 
korrekciókra. 

13. Sikertelen üzemindítás esetén 
ellenőrzi a reteszfeltételeket. 
 
Felügyeli az üzemi biztonsági 
szerelvények, lefúvók, terhelés 
szabályozók működését. 
 
Szükség esetén értesíti az érintet-
teket és intézkedik a hibaelhárí-
tásról. 

Felismeri a működé-
si, elsősorban indítá-
si hibákat, azonosítja 
a hiba forrását. 
 
Ismeri a kazánoknál 
alkalmazott bizton-
sági rendszereket, 
főbb típusait, műkö-
désüket. 
Alkalmazói szinten 
ismeri a biztonsági 
szelepek és nyomás-
határolók működé-
sét, használatát. 

Szem előtt 
tartja az indítá-
si protokollban 
előírt sorren-
det, belátja 
ennek bizton-
ságtechnikai 
fontosságát. 
 
Kész a bizton-
sági rendszere-
ket felügyelő 
hatóságokkal 
való együttmű-
ködésre. 

Üzemzavar 
esetén a jogo-
sultsági körén 
belül döntése-
ket hoz, mun-
kahelyi vezető-
jével, munka-
társaival krea-
tívan együtt-
működik. 

14. Folyamatosan üzemelteti a tüze-
lőberendezést, működteti a kap-
csolódó szerelvényeket és rend-
szereket.  

Átfogóan ismeri az 
égés folyamatát, a 
füstgáz összetétel 
jelentőségét. Megérti 

Önkritikus a 
beavatkozások 
kezdeményezé-
sében, elfogad-

Felügyeli a 
biztonsági 
rendszerek 
működését, 
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Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
 
Folyamatosan ellenőrzi a láng-
képet, és elvégzi a hatáskörébe 
tartozó beavatkozást. 
 
Üzem közben ellenőrzi a füstgáz 
hőmérsékletét és összetételét, 
valamint a helyes gáz-levegő 
arányt. 
 
Ellenőrzi a nyomás és hőmérsék-
let értékeket, kazánoknál a víz-
szintet és a víz összetételét, ke-
ménységét. 
 
Használja a folyamatba épített 
ellenőrző eszközöket és műsze-
reket. 

a légfelesleg fogal-
mát, jelentőségét. 
 
Ismeri a tüzeléstech-
nika környezetvé-
delmi szempontjait 
és feladatait. 
 
Érti a készülékek 
töltöttsége, nyomása 
és hőmérséklete 
közötti összefüggést. 
 

ja munkatársai 
javaslatát, 
munkahelyi 
vezetője utasí-
tását. 
Törekszik az 
üzemi mérések 
pontos végre-
hajtására, kriti-
kusan szemléli 
és értékeli az 
eredményeket, 
feldolgozásuk-
hoz igényli a 
munkahelyi 
vezető segítsé-
gét. 

felelősséget 
vállal a mérései 
hiteléért, pon-
tosságáért. 
 
Munkáját üze-
meltetési leírás 
és vezetői út-
mutatás alapján 
önállóan végzi. 
Betartja a vo-
natkozó mun-
kavédelmi és 
környezetvé-
delmi szabá-
lyokat. 

15. Működteti az előmelegítő, gőz-
túlhevítő és iszapoló egységeket. 
 
Kezeli az égés után keletkező 
salakeltávolító, koromlefúvató 
rendszert. Gondoskodik a veszé-
lyes hulladéknak számító égés-
termékek kezeléséről, tárolásáról 
és elszállíttatásáról. 
 
Működteti a tüzelőberendezéssel 
összefüggő berendezéseket: 
rendszerre kapcsolja a kazánt. 
 

Alapszinten ismeri a 
nedves gőz, telített 
száraz gőz és túlhe-
vített gőz keletkezé-
sének és felhasználá-
sának energetikai 
folyamatát. 
Alapszinten ismeri a 
kazán által kiszolgált 
hőtechnikai rendsze-
rek: túlhevítők, hő-
cserélők, szárítók és 
erőműi turbinák 
feladatát, működését. 
 

Motivált a 
korszerű ener-
giatermelő 
rendszerek 
alkalmazása, 
működtetésük 
pontos és szak-
szerű elsajátítá-
sa iránt. 

Felügyeli a 
kazán kiegészí-
tő rendszerei-
nek működését, 
felelősséget 
vállal a szak-
szerű hulladék-
kezelésért. 

16. A jogosultsági szintjének megfe-
lelően ellenőrzi a kapcsolódó 
energetikai rendszerek üzemsze-
rű állapotát, hatékony működé-
sét. 
Felügyeli az üzemi paramétere-
ket, a terhelési szintet, a szolgál-
tatás minőségét, ellenőrzi bizton-
ságos működésüket. 
 

Alapszinten ismeri a 
gőzenergia felhasz-
nálás lehetőségeit, a 
villamos áram előál-
lítás módját, eszkö-
zeit. 
Ismeri a nagytelje-
sítményű generáto-
rok működését, a 
villamos energia-
szolgáltatás főbb 
jellemzőit. 

Elfogadja és 
tiszteletben 
tartja a munka-
helyi előíráso-
kat, az admi-
nisztrációs 
fegyelmet. 
 

Betartja és 
közvetlen 
munkatársaival 
betartatja a 
nagyfeszültsé-
gű energetikai 
rendszerekre 
vonatkozó 
biztonsági sza-
bályokat. 

17. Biztonságosan végrehajtja a ka-
zán és segédberendezései leállí-
tását. 
Szükség esetén végrehajtja a 
vészleállítást. 

Ismeri a kazánok 
szabályos - szándé-
kos - és vészleállítá-
sával kapcsolatos 
eljárásokat. 

Szem előtt 
tartja a bizton-
ságos leállítás 
szabályait. 

Önálló dönté-
seket hoz a 
kazánrendszer 
leállításakor 
észlelt hiba 
esetén. 

18. Az előírásoknak megfelelő for- Alkalmazói szinten Kész a munka- Önállóan vezeti 
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Sor-
szám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt visel-
kedésmódok, 

attit űdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
mában dokumentálja az üzem-
menetet, kezeli a rendelkezésére 
álló informatikai eszközöket és 
programokat. Az üzemmenet 
adatait az üzemben használt 
számítógépes adatbázisba vagy 
táblázatba rögzíti. 
Méri és dokumentálja az elszá-
molási adatokat. 
 

ismeri az üzemviteli 
dokumentumok főbb 
fajtáit, az üzemi 
napló, anyag kivéte-
lezés, elszámolási 
mérés hagyományos 
és informatikai esz-
közökkel való do-
kumentálását. 

területi partne-
rekkel, a társ-
szakmák kép-
viselőivel való 
együttműkö-
désre. 
 

a dokumentu-
mokat és hasz-
nálja a megis-
mert informati-
kai eszközöket. 
Felelősséget 
vállal a doku-
mentációk 
pontosságáért, 
tartalmáért. 

19. Felügyeli a tüzelőanyag tároló 
központi tűzvédelmi rendszerét, 
eszközeit, berendezéseit.  
Ellenőrzi az üzemben található 
tűzoltó eszközök használhatósá-
gát, műszaki állapotát. 
 
A technológiai utasításnak meg-
felelő módon meggyőződik a 
vészjelző rendszerek működőké-
pességéről: szükség esetén ha-
táskörében intézkedik a beállítá-
sukról, javításukról vagy az ér-
zékelők cseréjéről. 

Alkalmazói szinten 
ismeri munkaterülete 
legfontosabb munka-
, tűz és környezetvé-
delmi előírásait, a 
tüzeléstechnikai és 
nyomástartó beren-
dezésekre vonatkozó 
hatósági előírásokat. 
Felismeri és azono-
sítja a kollektív vé-
dőeszközöket, vé-
delmi rendszereket.  
Felismeri a kollektív 
és az egyéni védő-
eszközök közötti 
különbséget. 
Átfogóan ismeri a 
tűzoltási eszközöket 
és rendszereket. 
 

Törekszik a 
hatékony és 
biztonságos 
munkavégzés-
re. Elkötelezett 
munkatársai és 
az üzem biz-
tonságának 
fenntartása 
iránt. 
Motivált a 
környezettuda-
tos tevékeny-
ségre. Képvise-
li munkáltatója 
érdekeit a ható-
sági ellenőrzé-
sek során. 

Vezeti, irányít-
ja és ellenőrzi a 
hatáskörébe 
tartozó anya-
gok, tárolók, 
gépi egységek 
működését.  
 
Felelősséget 
vállal az üzem 
biztonságos 
működtetésé-
ért. 

20. Felügyeli az üzemcsarnok, ka-
zánház stb. vészszellőztető rend-
szerét, ellenőrzi és használja a 
gázkoncentráció mérő, vészriasz-
tó eszközöket. 

Megérti és felismeri 
az érintésvédelmi 
rendszereket. 
Tudja kezelni a biz-
tonságtechnikai ér-
zékelőket, mérőmű-
szereket. 

21. Használja az egyéni védőfelsze-
relést. Kiválasztja az adott mun-
kafolyamathoz szükséges védő-
eszközöket. 

Ismeri az egyéni 
védőfelszerelések 
típusait, azonosítja 
jelölésüket, haszná-
lati területüket.  
 
Alkalmazói szinten 
használja a védőesz-
közöket. 

Szem előtt 
tartja az egyéni 
és kollektív 
biztonságot, 
belátja az 
egyéni védő-
eszközök hasz-
nálatának fon-
tosságát. 

Betartja és az 
üzem területén 
betartatja a 
vonatkozó 
biztonságtech-
nikai előíráso-
kat, a védőesz-
közök kötelező 
használatát. 
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9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem3 

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

A korszerű, folyamatirányított energetikai rendszerek, erőművek, vegyipari és rokon iparági 
termelő berendezések, hűtés-fűtés szolgáltatók által alkalmazott kazánok, kazánblokkok mű-
ködtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szak-
emberek alkalmazását. Ennek fontosságát a jogalkotó is kiemeli azzal, hogy hatósági jogkör-
ben előírja az ebben a körben foglalkoztatott kazángépészekre kötelező szakmai képesítés 
megszerzését, viszont eltekint a több éves, az alkalmazást megelőző szakmai gyakorlati felté-
teltől. Ezzel olyan iparpolitikai igényt elégíti ki, amely rövid utas szakmai képzés keretében 
teszi lehetővé a munkaerőpiac igényeinek a lehető leggyorsabb kielégítését. A képzés különö-
sen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, új tudás és 
képesség megszerzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt is jelent. 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány.  

Egyéb feltételek: - 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kazángépészeti ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsgafeladat szöveges- és tesztfeladatokból, egyszerű számítási feladatokból, va-
lamint egyszerű gépszerkezeti vázlatokat, a kazánok és kiszolgáló berendezéseik fényképét 
vagy térbeli ábráit elemző, illetve folyamatábra elemző feladatokból áll. A feladatok célja: 
számítógépes környezetben a vizsgázó alapvető fizikai és kémiai ismeretekkel, mérőműsze-
rekkel, a szakterületen alkalmazott gépek, készülékek és rendszerek eszközeivel kapcsolatos 
ismeretek és képességek, valamint a munkabiztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos 
eszközök használatában szerzett gyakorlati tanulási eredményeinek mérése és értékelése. A 
feladatok típusai: 

− Szöveges feladatok lehetnek: csoportosítás, fogalom meghatározás, egyszerű és össze-
tett kazánok, tüzelő rendszerek működésének, főbb részeinek azonosítása, megnevezé-
se folyamatábra vagy szerkezeti vázlat alapján. Hiányos mondatok kiegészítése szó-
készlet kínálatból. Kezelési utasításból kiemelt részlet értelmezése. Készülék adattáb-
láról készült kép alapján a berendezés azonosítása, jellemzőinek megnevezése (például 
típus, gyártó, névleges teljesítmény, nyomás- és hőmérséklet értékek stb.). 

                                                           
3 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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− A tesztfeladatok lehetnek: egyszerű választás, többszörös választás, hozzárendelés 
(összerendelés), igaz-hamis állítások. A tesztfeladatok anyagismereti, műszerekkel, 
mérésekkel, a szakterületre jellemző gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos témá-
kat, jellemző típusok vagy megoldások kiválasztását (például: szivattyú, tartály, hő-
cserélő, ventillátor, olaj- és gázégők, csőszerelvények, nyomás- és hőmérsékletmérő 
műszerek, segédenergia nélküli szabályozók stb.), továbbá a munka-, tűz-, és környe-
zetvédelmi szabályokkal és eszközökkel kapcsolatos feladatokat tartalmaznak. 

− Egyszerű számítási, táblázatból adat összehasonlító, adatkereső feladatok a kazántáp-
víz keménységének meghatározására, illetve a füstgáz összetétel mérésén alapuló lég-
felesleg egyszerű számítására, valamint a hőtechnikai berendezések üzemeltetésével 
kapcsolatos mérési információk mértékegységeinek átváltását vagy kiszámítását tar-
talmazzák számítógép segítségével. (pl.: W - kW, J- kJ, J/s - kW, Pa - bar, °C - K.). 

− Az infokommunikációs képességek fejlesztése terén elért tanulási eredmények mérése, 
különösen a mérési, műszer leolvasási adatok: például hőmérséklet, nyomás, gáz-
mennyiség, tároló térfogat táblázatos rögzítése, naplózása, egyszerű üzemi jelentés 
összeállítása lehet. 

A vizsgafeladatok javasolt száma: 
− Szöveges feladat:    6 
− Tesztfeladat:    15 
− Számítási feladat:    1 
− Infokommunikációs feladat:   3 

 

 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

− Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján 
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési 
útmutató tartalmazza. 

− A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen 
meghatározza: ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutató-
ban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

− Az infokommunikációs feladatok elvégzéséhez Office típusú számítógépes program 
használható Internet eléréssel, illetve a mérési adatfeldolgozást, átszámítást ezekkel 
kell elvégezni. 

− Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

Feladat típus Aránya az 
értékelésben 

% 
Szöveges feladatok (készülékek azonosítása, szakmai szókincs, ábraértelmezés): 15% 
Tesztfeladatok az anyag-, készülék, és rendszerismerettel kapcsolatban: 25% 
Tesztfeladatok a munka-, tűz és környezetvédelmi ismeretekkel kapcsolatban: 15% 
Tesztfeladatok folyamatirányítással működő kazánrendszerekkel kapcsolatban: 20% 
Számítási feladatok a vízkeménység és a gázösszetétel meghatározás témaköréből. 10% 
Számítástechnikai alkalmazások használata, adatrögzítés, műszerek leolvasása: 15% 

Összesen: 100% 
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11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51%-át elérte. 

 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kazángépészeti gyakorlati feladatok 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat gyakorlati vizsga. Célja az ipari kazánok, tüzelő berendezések, kapcsolódó 
szerelvényeik, műszereik, kiszolgáló rendszereik működtetése terén elért tanulási eredmények 
mérése és értékelése. A feladatok a vizsgahelyszín műszaki adottságai alapján az alábbi gya-
korlati tevékenységeket tartalmazzák: 

− Kazántápvíz minőségének meghatározása, keménységmérés üzemi műszerekkel. 

− Füstgáz elemzés, légfelesleg meghatározása a füstgáz oxigéntartalma alapján. 
− Kazánházi légtérellenőrző, gázkoncentráció műszerek használata, a jelző és riasztó-

rendszer kezelése. 

− Tüzelőanyag ellátó csőhálózaton csőszerelvények és mennyiségmérő műszerek azono-
sítása, tömörségi ellenőrzés, olaj lefejtő, tároló rendszer működtetése, adagoló szivaty-
tyúk indítása, leállítása, működésük ellenőrzése. Az anyagszállítással kapcsolatos 
munkavédelmi, biztonsági feladatok ellátása, védőeszközök használata. 

− Gázellátó rendszer nyomásszabályozó állomásának kezelése, szerelvények, szűrők és 
műszerek ellenőrzése, a tápnyomás beállítása. 

− Hatósági kazánellenőrzés előkészítő feladatai: a belső ellenőrzéshez szükséges levá-
lasztás, nyomásmentesítés és kiszakaszolás végrehajtása. 

− Nagyteljesítményű, túlhevített gőzkazán fő részeinek bemutatása, azonosítása, kiemel-
ten az égető berendezés műszereinek, és a reteszelő rendszerek működésének ellenőr-
zése. 

− Gázégőn indulási biztonsági idő ellenőrzése. Ventillátor indítása, a légfelesleg beállí-
tás ellenőrzése. Az égőberendezésekkel kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági felada-
tok ellátása, védőeszközök használata. 

− Nyomás-, hőmérséklet és mennyiségmérési feladatok. Műszerek beépítésének, műkö-
dőképességének ellenőrzése. A mérési adatok rögzítése hagyományos üzemeltetési 
naplóba vagy folyamatirányító és regisztráló rendszer felhasználói felületén. 

− Üzemi felügyeleti eszközök használata: gáz-levegő arány beállítása, ellenőrzése, füst-
gázelemző eszközök használata, vízminőség - vízkeménység - ellenőrzése helyi mű-
szerekkel. 

− Kazánok indítási protokolljának bemutatása, ellenőrzése és végrehajtása. 
− Segédenergia nélküli szabályozók, adagolók, keverékképzők ellenőrzése, nyomáshatá-

rolók működési tartományának megállapítása, nyomás és hőmérséklet kapcsolók elle-
nőrzése.  Biztonsági mérés elvégzése gázérzékelővel. Biztonsági szerelvények műkö-
dőképességének ellenőrzése, a lefúvó nyomás és a hatósági érvényesség megállapítás 
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adattábla alapján. A szabályozók és biztonsági szerelvények ellenőrzésével és kezelé-
sével kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági feladatok ellátása, védőeszközök haszná-
lata. 

A vizsgázó a fenti feladatok alapján összeállított gyakorlati tételsorból húz. A tételek a fenti 
tevékenységi körök egyikét tartalmazzák véletlenszerű sorrendben. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  60% 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Tevékenység Aránya az 
értékelésben 

%  

A feladat értelmezése, berendezések azonosítása 5% 
A feladat végrehajtáshoz szükséges feltételek ellenőrzése 10% 
A végrehajtásához szükséges eszközök és műszerek kiválasztása, megjelölése 10% 
A gép, szerelvény vagy készülék szakszerű kezelése 15% 
Az ellenőrzési, szerelési vagy indítási-leállítási feladat végrehajtása 20% 
Szerszámok és/vagy mérőeszközök szakszerű használata 10% 
A mérési, üzemeltetési adatok pontos leolvasása, értelmezése 10% 
A munka-, tűz és környezetvédelmi szabályok betartása 10% 
Az egyéni védőeszközök kiválasztása, használata 10% 

Összesen: 100% 
 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51%-át elérte. 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az írásbeli és projektfeladat vizsgatevékenységekhez szükséges informatikai feltételek zavar-
talan működéséhez informatikus vagy oktatástechnikus jelenléte szükséges. 

A projektfeladat gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához a vizsgaberendezések kezelésé-
ben, működtetésében való gyakorlattal rendelkező szakember jelenléte szükséges a zavartalan 
és biztonságos munkavégzés lebonyolítása érdekében. 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

A vizsgatevékenység informatikai jellegű feladatainak lebonyolításához, az írásbeli felada-
tokhoz és a gyakorlati projekt feladat végrehajtásához megfelelő számú számítógép és internet 
elérési lehetőség szükséges. 

A vizsgaszervező által meghatározott vizsgahelyszínen biztosítható olaj-, gáz-, alternatív-, 
vagy 
biomassza fűtésű kazánberendezés és kiszolgáló, kiegészítő készülékei. Jellemzően: 

− Csőhálózat, szerelvényekkel, műszerekkel, szivattyúval és anyagtároló, adagoló tar-
tállyal. 
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− Legalább 12 t/h tömegáramú, túlhevített gőz előállítására alkalmas ipari kazán, tüzelő 
berendezés szerelvényekkel, tüzelőanyag ellátó- és szabályozó eszközökkel. 

− Gáz- vagy olaj fogadó, tároló berendezés, nyomás, hőmérséklet és mennyiségmérési 
lehetőséggel. 

− Segédenergia nélküli szabályozókkal és biztonsági szerelvényekkel ellátott üzemi 
rendszer. 

− Kazántápvíz minőség - keménység - meghatározó eszközök. Füstgázérzékelők, füst-
gáz oxigéntartalom meghatározók. Biztonsági gázérzékelő műszerek. Átszámítást se-
gítő táblázatok. 

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

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: - 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: - 

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

-- 


