
 

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

Képzés (képzési program) 
megnevezése 

Kályhás 

Felnőttképző megnevezése és 
engedélyszáma:  KEM21 Project Kft., 72021/000118 

Szakértői megállapítások 

1. A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 
törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek. 

2. A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, 

valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési 

programban megjelölt kompetenciák. 

3. A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva. 

Szakértői vélemény kelte Budapest, 2022.06.30. 

Felnőttképzési szakértő neve, 
nyilvántartási száma 

 

Felnőttképzési szakértő aláírása 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

 

1. Alapadatok 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Kályhás 

1.2. Programkövetelmény azonosító száma: 07993005 

1.3. Ágazat megnevezése: Építőipari ágazat 

1.4. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

0799 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.5. Megnevezése: Kályhás 

1.6. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

3 

1.7. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerint szint: 

3 

1.8. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti 
szint: 

3 

1.9. 

 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési 
követelményt előíró jogszabály: 

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. 

A képesítési követelményt elołro jogszabály: 

A kályhás szakember munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, tüzelőberendezést tervez, 
előkészíti az anyagokat és a munkaterületet. A szakember által készített egyedi építésű kályhák és 
kandallók nem csak a lakás díszeként szolgálnak, hanem a fűtés kiegészítéseként is használhatóak. A 
kályhás jellemzően magánvállalkozásban dolgozik. A havi kereset, a munkavállaló szakmai 
tapasztalatának, kapcsolati hálójának, munkája népszerűségének függvényében változik, ugyanakkor 
nagyban függ a munka szezonalitásából következően. A munkaerő-kereslet a tapasztaltabb, 
magasabb szaktudással rendelkező, az innovációra nyitott szakemberek irányába helyeződik át. A 
kapcsolati háló megfelelő marketingeszközökkel való kiterjesztése is növelheti a megrendelők 
számát. A keresletet növeli a pontosan, igényesen készített és jó hatásfokkal üzemelő 
tüzelőberendezés; valamint az is, hogy a lakberendezési trendeket tekintve a cserépkályhák, 
kandallók és kemencék építése az utóbbi néhány évben újra divatba jött. A Kályhás szakma 
gyakorlása során a tüzelőberendezések (kályha, kandalló, kemence, takaréktűzhely) készítése és 
javítása nagy felelősséget jelent, hiszen a rosszul (hibásan) elkészült tüzelőberendezés nem csak 
komoly anyagi károkat okozhat, de emberéletet is veszélyeztethet! 

1.10. A képzés célja: 
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elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Kályhás szakképesítés megszerzéséhez 
szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. 

 

1.11. 

 

 

A ké zés célcsoportja: 

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési 
programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé. 

 

 

1.12. 

A képzés során me szerezhető kompetenciák:  

• A munkavégzés során alkalmazza a munka-, baleset-, túz- , és egészségvédelmi előírásokat. 
Szükség esetén elsősegélyben részesíti a rászorulókat. 

• Az egyéni és kollektív védőeszközöket, védőberendezéseket rendeltetésszerűen használja. • 
Képes a munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel való együttműködésre a 
munkavédelmi feladatok ellátása során. 

• Idegen nyelven alapszinten képes kommunikálni. 

• Képes munkaviszony létesítésére, vállalkozás létrehozására és üzemeltetésére. 

• Összeállítja a munkavállalással kapcsolatos dokumentumait. Önéletrajzot és motivációs levelet 

készít. 

• Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat és feltérképezi a karrierlehetőségeket. 

• Ellenőrzi a tüzelőberendezés készítésének feltételeit, helyszíni méréseket, felméréseket végez. 

• Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti 

alapfogalmakat. 

• Betartja az építési technológia folyamatainak sorrendiségét. 

• A tüzelőberendezések szempontjából ellenőrzi az épület szerkezetét és annak környezetét. 

• Felméri a tüzelőberendezés helyszínét és környezetét, valamint a használatba veendő 
kéményt. 

• Ellenőrzi a kémény meglétét, működését, annak huzatát, valamint az égési levegő biztosítását. 

• A kéményhez és a fűtendő helyiséghez méretezi és megtervezi a tüzelőberendezést; annak alapján 
árajánlatot készít. Kézi vagy gépi vázlatrajzot készít a tüzelőberendezésről. A vázlat alapján képes a 
tüzelőberendezés külső és belső anyagszükségletének pontos számítására, illetve az árajánlat 
elkészítésére. Az anyagszükségletet és az árajánlatot digitális formában (szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő szoftverek alkalmazásával) készíti el. 

• Ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét. Előkészíti a munkaterületet, 

megvédi a meglévő környezetet. 

• Előkészíti a tüzelőberendezés készítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket. 

• Elsajátítja a kályhacsempe gyártás folyamatát. 

• A legújabb szakmai trendeket alkalmazva tüzelőberendezéseket épít (kályhát, kandallót, 
kemencét, tűzhelyet). Munkájához szakszerűen használja a kézi és gépi szerszámokat, eszközöket. 

• Letisztítja és beüzemeli az elkészült tüzelőberendezést. 

• Szakszerűen, digitális eszközök felhasználásával elkészíti és átadja a „Kivitelezői nyilatkozatot”, 
a „Használati utasítás”-t és a „Megfelelőségi nyilatkozat”-ot vagy a „Garancialevelet” a megrendelő 
részére. 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai előképzettség:  

2.3. 
Egészségügyi alkalmassági 
követelmény: 

Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
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2.4. 
Szakmai gyakorlat területe és 
időtartama: 

 

2.5. 
Szakmai adottságok, készségek 
felmérése: 

 

2.6. Pályaalkalmassági követelmény:  

2.7. Egyéb feltételek:  

 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 600 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 20% 

4. Tananyagegységek/témakörök/modulok 

 A ké zés tanan age  ségeinek/témaköreinek/moduł•ainak megnevezése l : Óraszáma: 

4.1. Kályhás  
600 

4.1. Tananyagegység/témakör/modu1 2 

4.1.1. Megnevezése3. Kályhás 

4.1.2. 
Célja : 

 

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Kályhás szakképesítés 
megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 
ismereteket, készségeket és kompetenciákat. 

4.1.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív 
és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő 
csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, 
egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív 
csoportmunka. 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő 
önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális 
platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni 
feladatmegoldás. 

4.1.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a 
módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, 
szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, 
együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos 
feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, 
projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi 
feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag 
és tananyagba épített iránymutatás. 

4.1.5. Óraszáma4: 600 
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4.1.6. Beszámítható óraszáma 5. 300 

 

1 
A sorok száma bővíthető. 

2 A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának 

megfelelően 
bővítendő. 
3 

Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel. 
4 

Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámáva/. 

5 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 

 

4.1.7  A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma 

1. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése: 

Kályhás elméleti és gyakorlati ismeretek 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma6. 600 



KEM21 Project Kft. Képzési program 
Engedélyszám: E/2021/000118 Kályhás 

7 
Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: 
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Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi 

elemei: 

 
 

 

 

• A munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi előírások, 

valamint az elsősegélynyújtás módjai. 

• Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, az 

egészségügyi kockázatok. 

• A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi 
feltételei. 

• A szakmájához kapcsolódó idegen szavak és 
kifejezések. 

• A munkavállaló jogai és kötelezettségei, a vállalkozási 

formák. 

• A motivációs levél és az önéletrajz tartalmi és formai 

követelményei. 

• Munkaerőpiaci igények, karrierlehetőségek. 

• Vízszintes, függőleges (merőleges) irányok kijelölési 

módszerei, eszközei. 

• Építészeti műszaki rajzok jelölései, tartalma és 
jelentése. 

• Építési technológiai folyamatok helyes sorrendje. 
• Az egyes anyagok fizikai tulajdonságait hőtűrő-, 
hővezető képességei, stabilitása, tűzbiztonság szempontjából 
is. 

• A helyszíni felmérés alapján történő vázlatkészítés 

módjai, szabályai. 

• A tüzelőberendezések huzatigénye és légszükséglete. 

• A kéményre köthető tüzelőberendezés maximális és 

minimális mérete. 

• A munkaterület munkafolyamatokkal járó 

szennyeződésektől való megvédésének módjai. 

• A tüzelőberendezés készítéséhez szükséges anyagok, 

eszközök. 

• A kályhacsempe alapanyagai, tulajdonságai és 
felhasználásai. A kályhacsempe formázás módozatai, a szárítás 
és az égetés folyamata. A mázak alapanyagai és tulajdonságai, 
a kályhacsempék esetleges hibái. • A tüzelőberendezések 
anyagai, szerelvényei, azok építésének technológiái. A kályha 
külső és belső szerkezeti részeinek kialakítása, azok beépítési 
módjai (hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítése; tűzszekrény, 
füstjárat építése, ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése). A 
cserépkályha átrakásának, tisztításának, javításának 
folyamatai. Kézi és gépi szerszámok, eszközök, azok szakszerű 
használatának módjai. 

• A tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének 

feltételei, előírásai. 

• A kivitelezői nyilatkozat és a használati utasítás 
tartalmi és formai követelményei, a garanciavállalási 
kötelezettség, annak feltételei és szabályai. 

 
6 

A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával. 
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4.1.8. 
A tananyagegység/témakör/modul 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány. 

5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám1: 40 fő 

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer 

leírása 

6.1. 

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

Résztvevő kérésére biztosított. 

6.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási 

igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 
számonkérésének módjai lehetnek: 

• Visszakérdezés, 
• Gyakorlati feladatmegoldás, 
• Képzésben résztvevő visszajelzései, 
• Beszélgetés, 
• Feladatlap kitöltése, 
• Házi feladat ellenőrzése, 
• Írásbeli felelet. 

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

6.3. 

Résztvevő záró (szummatív értékelése: 

A képzés záróvizsgával zárul. 
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra. 

A záróvizsga feladatait a képző intézmény állítja össze az alábbiak szerint: 

Írásbeli: Kályhaépítésre vonatkozó szakmai ismeretek, számítások 
• hőszükséglet és mennyiségi számítás 
• tüzelő szerkezet azonosítása 
• tervjelölések értelmezése 
• munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek 
• munkavállalás, vállalkozás 

Projektfeladat: Szilárd tüzelésű cserépkályha megépítése 
Szilárdtüzelésú cserépkályha csempesoronkénti (talapzat-, közbenső- és befejező csempesorok) 
megépítése, tüzelőajtó beépítése, füstjáratok kialakítása; közben szakmai beszélgetés a 
tüzelőberendezés építésének folyamatáról, beüzemeléséről és karbantartásáról. 

 

 
1 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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A feladatokon megszerezhető minősítések: 

• Megfelelt 

• Nem felelt meg 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 

• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény 

• Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény. 

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény 13/8. 5 
11/2020. (Il. 7.) Korm. rendelet 22. 5 (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltétele(i): 

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 
záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése. 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 
Elméleti és gyakorlati oktató: a képzés tanulmányi területének 
megfelelő szakképesítéssel és legalább öt éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező oktató. 

8.2. 
Személyi feltételek 
biztosításának módja: 

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, 
megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító 
más szerződéssel. 

8.3. Tárgyi feltételek: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész 
esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a 
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy 
kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, 
laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés. 

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal 
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő 
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: • 
intézmény részéről: a képzési program megvalósításához 
szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési 
programban alkalmazott szoftverek; 

• képzésben résztvevő részéről: a képzés 

elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges 

számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi 

számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és 

internetelérés. 

Eszközjegyzék: 
• Kéziszerszámok, gépek, anyagok (belső és külső), 
anyagtároló edények, mérőeszközök, dokumentációk 

8.4. 

Tárgyi feltételek biztosításának 

módja: 

 

 
 

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a 

felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy 

egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja. 

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

  megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő 
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés 
elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai 
eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját 
eszközeként biztosítja. 

8.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

 

8.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

 

9. Képesítő vizsga 

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan 
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény 
szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő 
vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a 
https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi 
szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: -- 

 

10. Az előzetes minősítés ténye 

Szakértő nyilatkozata: A képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

Az előzetes minősítés helye: Budapest 

Az előzetes minősítés időpontja: 2022.06.30. 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési 
szakértő neve: 

 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési 
szakértő nyilvántartási száma: 

 

Felnőttképzési szakértő aláírása: 
 

Felnőttképző intézmény képviselőjének 
aláírása: 

 

 


