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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

07134021 számú Erőművi kazángépész szakképesítésre 

 

 

1.1 Megnevezése: Erőművi kazángépész 

1.2 Ágazat megnevezése: Gépészet 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

kód alapján: 0713 Energetika, elektromosság 

 

 

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: Erőművi kazángépész ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsgafeladat szöveges- és tesztfeladatokból, egyszerű számítási feladatokból, 

valamint egyszerű gépszerkezeti ábrákat és a P&ID szabvány szerinti irányítótermi 

folyamatábrákat elemző feladatokból áll. A feladatok célja: számítógépes környezetben a 

vizsgázó alapvető fizikai és kémiai ismeretekkel, mérőműszerekkel, 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, nagyteljesítményű 

erőművi kazánok, tüzelő rendszerek működésének, főbb részeinek azonosítása, 

megnevezése folyamatábra vagy szerkezeti vázlat alapján. Hiányos mondatok 

kiegészítése szókészlet kínálatból. Kezelési és karbantartási utasításból kiemelt részlet 

értelmezése. Készülék adattábláról készült kép alapján a berendezés azonosítása, 

jellemzőinek megnevezése (például típus, gyártó, névleges teljesítmény, nyomás- és 

hőmérséklet értékek stb.). 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: 

mailto:kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com
http://www.kisvardaivizsgakozpont.hu/


2/5 

  

4600 Kisvárda, Szent László utca 5. 

45/556-391 

kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com 

www.kisvardaivizsgakozpont.hu 

 

 

 

- − A tesztfeladatok lehetnek: egyszerű választás, többszörös választás, hozzárendelés 

(összerendelés), igaz-hamis állítások. A tesztfeladatok anyagismereti, műszerekkel, 

mérésekkel, a szakterületre jellemző gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos témákat, 

jellemző típusok vagy megoldások kiválasztását (például: szivattyú, tartály, hőcserélő, 

túlhevítő, ventillátor, égőberendezések, csőszerelvények, nyomás-, hőmérséklet-, 

feszültség-, áramerősség-, teljesítménymérő műszerek, segédenergia nélküli 

szabályozók stb.), továbbá a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokkal és 

eszközökkel kapcsolatos feladatokat tartalmaznak. 

- − A számítási feladatok a kazántápvíz keménységének meghatározását, a füstgáz 

összetétel mérésén alapuló légfelesleg egyszerű számításokat, a berendezések 

hőmennyiségi számításait, egyszerű teljesítmény meghatározó, a berendezések 

üzemeltetésével kapcsolatos számításokat tartalmaznak. 

- − Az infokommunikációs képességek fejlesztése terén elért tanulási eredmények mérése, 

különösen a mérési, műszer leolvasási adatok: például hőmérséklet, nyomás, 

gázmennyiség, tároló térfogat, elektromos feszültség, teljesítmény táblázatos rögzítése, 

naplózása és mértékegységeik átszámítására vonatkozó feladatokat tartalmaznak (pl.: 

W - kW, J- kJ, J/s - kW, Pa - bar, °C - K.). A 

vizsgafeladatok javasolt száma: 

− Szöveges feladat: 5 

− Tesztfeladat: 15 

−Számítási feladat: 2 

−Infokommunikációs feladat: 3 

 
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 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 

útmutatóban 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: 
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Feladat típus Aránya az 

értékelésben 

% 

Szöveges feladatok (készülékek azonosítása, szakmai szókincs, ábraértelmezés): 15% 

Tesztfeladatok az anyag-, készülék, és rendszerismerettel kapcsolatban: 20% 

Tesztfeladatok a munka-, tűz és környezetvédelmi ismeretekkel kapcsolatban: 15% 

Tesztfeladatok folyamatirányítással működő kazánrendszerekkel kapcsolatban: 20% 

Számítási feladatok a vízkeménység és a gázösszetétel meghatározás témaköréből. 15% 

Számítástechnikai alkalmazások használata, adatrögzítés, műszerek leolvasása: 15% 

Összesen: 100% 

 

 

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: Erőművi kazángépész feladatok 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat gyakorlati vizsga. Célja az erőművi kazánok, tüzelőberendezések, kapcsolódó 

szerelvényeik, műszereik, folyamatirányított kiszolgáló rendszereik működtetése terén elért 

tanulási eredmények mérése és értékelése. A feladatok a vizsgahelyszín műszaki adottságai 

alapján az alábbi gyakorlati tevékenységeket tartalmazzák, amelyekből a vizsgaszervező 

gyakorlati húzótételeket állít össze: 

 

−Fizikai és kémiai vizsgálatok a kazántápvíz minőségének, keménységének 

meghatározására, üzemi műszerekkel. Füstgáz-elemzés, légfelesleg meghatározása a 

füstgáz oxigéntartalma alapján. Kazánházi légtérellenőrző, gázkoncentráció műszerek 

használata, a jelző- és riasztórendszer kezelése 

− − Tüzelőanyag ellátó csőhálózaton csőszerelvények és mennyiségmérő műszerek 

azonosítása, külső és belső tömörségi ellenőrzés, tömítések, karimakötések után húzása, 

csúszógyűrűs tömítés üzembe helyezése, záró gáznyomás beállítása. 

− − Olaj lefejtő, vagy gázellátó rendszer, tároló rendszer működtetése, adagoló szivattyúk 

indítása, leállítása, működésük ellenőrzése. Nyomásszabályozó beállítása üzemi 

nyomásra. Az anyagszállítással kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági feladatok 

ellátása, védőeszközök használata. 
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− − Hatósági kazánellenőrzés előkészítő feladatai: a belső ellenőrzéshez, karbantartáshoz 

szükséges leválasztás, nyomásmentesítés és kiszakaszolás végrehajtása. 

− − Nagyteljesítményű, túlhevített gőzkazán fő részeinek bemutatása, azonosítása, 

kiemelten az égető berendezés műszereinek, és a reteszelő rendszerek működésének 

ellenőrzése. 

− − Égőberendezés indulási biztonsági idő ellenőrzése. Ventillátor indítása, a légfelesleg 

beállítás ellenőrzése. Az égőberendezésekkel kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági 

feladatok ellátása, védőeszközök használata. 

− − Nyomás-, hőmérséklet, mennyiség, feszültség, áramerősség és teljesítmény-mérési 

feladatok. Műszerek beépítésének, működőképességének ellenőrzése. A mérési adatok 

rögzítése hagyományos üzemeltetési naplóba vagy folyamatirányító és regisztráló 

rendszer felhasználói felületén. 

− − Üzemi felügyeleti eszközök használata: gáz-levegő arány beállítása, ellenőrzése, 

füstgázelemző eszközök használata, vízminőség - vízkeménység - ellenőrzése helyi 

műszerekkel. 

− − Folyamatirányított kazánok indítási protokolljának bemutatása, ellenőrzése és 

végrehajtása. A folyamatirányító panel kezelésének bemutatása. Segédenergia nélküli 

szabályozók, adagolók, keverékképzők ellenőrzése, nyomáshatárolók működési 

tartományának megállapítása, nyomás és hőmérséklet kapcsolók ellenőrzése. 

− − Biztonsági mérés elvégzése gázérzékelővel. Biztonsági szerelvények 

működőképességének ellenőrzése, a lefúvó nyomás és a hatósági érvényesség 

megállapítás adattábla alapján. A szabályozók és biztonsági szerelvények 

ellenőrzésével és kezelésével kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági feladatok ellátása, 

védőeszközök használata. 

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: 120 perc 

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

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Tevékenys
ég 

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% 
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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 

zavartalan működéséhez informatikus vagy oktatástechnikus jelenléte szükséges. 

A projektfeladat gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához a vizsgaberendezések 

kezelésében, 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 

feladatokhoz 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 

tartállyal, biztonsági szerelvényekkel, reteszelő rendszerrel, kiszakaszolási 

lehetőséggel. 

− − Nagyteljesítményű erőművi kazán, tüzelőberendezés szerelvényekkel, tüzelőanyag 

ellátó- és szabályozó eszközökkel, üzemi mérésekre, regisztrációra és naplózásra 

alkalmas folyamatirányítási rendszerrel. 

− − Fosszilis és biomassza tüzelőanyag fogadására, tárolására alkalmas berendezés, 

nyomás, hőmérséklet és mennyiségmérési lehetőséggel. 

− − Erőművi kazánrendszer kiegészítő készülékei: levegő előmelegítő és gőztúlhevítő 

hőcserélők, kondenzvíz és kazántápvíz kezelő berendezések, ioncserélő készülék. 

− − Vízkeménység meghatározó, füstgázelemző és üzemi gázérzékelő műszerek. 

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: - 
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