TÁJÉKOZTATÓ
a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos
továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendeletben
(a továbbiakban: Rendelet)
műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök esetén előírt továbbképzések
(hatósági jellegű képzések) képzési programjai elkészítésének alapját képező részletes
szakmai és vizsgakövetelményeiről és a továbbképzési igazolások tartalmáról
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a Budapest Főváros Kormányhivatalának
egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: KormR.). 13. § (3) bekezdés h) pontja alapján a földgázellátásban műszaki biztonsági
szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési
programjának jóváhagyására kijelölt Hatóság. A feladatot a BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti
Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) végzi.
A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a következő munkaköröket
-

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő,

-

Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h)

1

,

1

-

Kazánkezelő (2-12 t/h között) ,

-

Kazángépész (12 t/h felett) ,
Erőművi kazángépész,
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő,
Csőhálózatszerelő (gázipar),
Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre,
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló, és
Gázszerelő II.
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csak a Rendelet 2. mellékletében megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező
személyek tölthetik be. A Rendelet 4. § alapján a műszaki-biztonsági szempontból jelentős fenti
munkaköröket betöltő személyek kötelesek az adott munkakörhöz előírt gyakorisággal
továbbképzése(ke)n részt venni, és az ott megszerzett ismereteikből vizsgát tenni.
A Rendelet 2. mellékletében található táblázat D oszlopa alapján a továbbképzések gyakorisága
a következők szerint foglalható össze:
-

A Rendelet 2. § és 2. melléklete szerinti a(z)
o Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő,
o

Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h),

o

Kazánkezelő (2-12 t/h között),

o

Kazángépész (12 t/h felett),

o

Erőművi kazángépész,

o

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő,

o

Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre,

munkaköröket betöltő személyeknek 5 évenként kötelező a továbbképzéseken részt venni és
eredményes vizsgát tenni.
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Megjegyzés: Ezen különböző munkaköröket ellátó személyek a munkakörükhöz rendelt eltérő
továbbképzéseken együttesen is részt vehetnek.

-

A Rendelet 2. § és 2. melléklete és a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége
folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának
rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának
esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
(a továbbiakban: NGMr.) 3. § (3) bekezdése szerinti
o

Csőhálózatszerelő (gázipar),

o
o

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló ,
Gázszerelő II.
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munkaköröket betöltő személyeknek az NGMr. rendelet szerinti gyakorisággal kötelező
a továbbképzéseken részt venni és sikeres vizsgát tenni. Az NGMr. 2. § (1) bekezdése
értelmében jelenleg a továbbképzések gyakorisága: legalább 5 év.
A Rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a továbbképzések képzési programjainak
a jóváhagyása iránti kérelmeket a Hatóság bírálja el. A Rendelet 5. §-a, 6. §-a és 3. melléklete írja
elő a továbbképzések képzési programjaival szemben támasztott alapkövetelményeket.
Az NGMr. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti kötelező modulokat is tartalmazó, az NGMr. 3. §
(2) bekezdése szerinti időtartamú képzési program jóváhagyása a Hatóság feladata.
A Rendelet szerinti munkakörök és az ezeket betöltő személyek által az NGMr. 1. melléklete
szerinti végezhető tevékenységek a következők:
-

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
o Végezhető tevékenység az NGMr. 1. melléklete szerint: csatlakozóvezeték és
felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW).

-

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
o Végezhető tevékenység az NGMr. 1. melléklete szerint: csatlakozóvezeték és
felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint
70 kW).

-

Gázszerelő II.
o Végezhető tevékenység az NGMr. 1. melléklete szerint: csatlakozóvezetékek, fogyasztói
vezetékek létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása,
felhagyása.

-

Gázszerelő II.
o Végezhető tevékenység az NGMr. 1. melléklete szerint: gázfogyasztó készülékek és
gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos
használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása.

A Rendelet 2. § és 2. melléklete szerinti munkakörökhöz a Hatóság, az NGMr. 1. melléklete
alapján végezhető tevékenységekhez rendelt végzettségek figyelembe vételével, a következő hét
különböző, önállóan a Hatóságnak benyújtandó továbbképzési képzési programot határozza meg
1. Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő - Rendelet 2. melléklet 2. sora,
2. Kisteljesítményű kazánfűtő, kazánkezelő kazángépész
2.1. Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) - Rendelet 2. melléklet 2. sora,
2.2. Kazánkezelő (2-12 t/h között) - Rendelet 2. melléklet 2. sora,
2

Megjegyzés: az NGMr. 2. § (2) bekezdése értelmében a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól
mentesülnek a „Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló” tevékenységet végző azon személyek, akik
a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő
- G-építmények gépészeti tervezése szakterület - tervezők vagy
- SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői
részszakterület – szakértők.
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2.3. Kazángépész (12 t/h felett) - Rendelet 2. melléklet 2. sora,
3. Erőművi kazángépész - Rendelet 2. melléklet 2. sora,
4. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő - Rendelet 2. melléklet 3. sora,
5. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre Rendelet 2. melléklet 6. és 7. sorai,
6. Csőhálózatszerelő (gázipar) - Rendelet 2. melléklet 4. sora,
7. Gázszerelő II., és Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálói - Rendelet 2. melléklet
5. és 8. sorai,
ezen belül
 legalább 10 órás továbbképzés az NGMr. 1. melléklete szerinti – akár
önállóan is végezhető – tevékenységek végzésének igazolásához, illetve
 legalább 8 órás továbbképzés a Rendelet szerinti Gázszerelő II. és Gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgáló munkakörök betöltésének igazolásához,
amennyiben nem az NGMr. 1. melléklete szerinti tevékenység ellátásához
szükséges.
A fenti munkakörök betöltéséhez valamint az NGMr. 1. melléklete szerinti végzett
tevékenységekhez előírt továbbképzésekre a Rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja szerint eljárva
a Hatóság a képzési programok elkészítésének alapját képező részletes szakmai
követelményeket, és részletes vizsgakövetelményeket, valamint a továbbképzések szervezői által
lefolytatott képzéseken kiadott továbbképzési igazolások tartalmát egységesen a következők
3
szerint határozza meg.
1) A képzés megnevezése és célja
Általánosan minden egyes továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek
a munkakör betöltéséhez szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai ismereteket sajátítsanak
el. Megismerjék a tevékenységi területre vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és
építésügyi jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásait, a munkakörbe tartozó
tevékenységekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek változásait, és az üzemvitel,
a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés területén korszerű ismeretanyagot sajátítsanak el.
2) A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák
Jellemzően a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően (a Hatósághoz
benyújtott képzési programokban elegendő a megfelelő munkakört kiválasztani)
a) az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő munkaterületén elvégzi a különböző ipari
hőtechnikai rendszerek (ipari és mezőgazdasági szárítók, ipari kemencék, stb.) olaj- és
gáztüzelő berendezéseinek szakszerű, zavartalan, gazdaságos és biztonságos
üzemeltetését. Biztosítja a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíti, indítja, üzemelteti
és leállítja a berendezést, vigyázza az üzemi paramétereket, a szakszerű ellátást,
a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja
az üzemvitelt.
b) a kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2t/h) munkaterületén elvégzi a legfeljebb
2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítését az üzemeltetésre, a kazánnak és
segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott
technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetését. Felügyeli
az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti
rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
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A Hatóságnak minden munkakört érintően külön-külön jóváhagyásra benyújtott képzési programnak
legalább a következő felépítésben legalább a következőket kell tartalmaznia.
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c) a kazánkezelő (2-12t/h között) munkaterületén elvégzi a 2-12t/h közötti tömegáramú
kazán felkészítését az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt
kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony,
üzembiztos, igény szerinti működtetését. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket,
a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja
az üzemmenetet.
d) a kazángépész (12t/h felett) munkaterületén elvégzi a 12 t/h-nál nagyobb
gőzteljesítményű
kazán
felkészítése
az
üzemeltetésre,
a
kazánnak
és
segédberendezéseinek, a kazánt ellátó technológiai rendszerek, illetve a kiszolgált
hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli
az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti
rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.
e) az erőművi kazángépész munkaterületén az energetikai (erőművi) irányító központokon
keresztül szükség szerint helyszíni beavatkozással elvégzi azon gépek, berendezések
irányítását és felügyeletét, amelyek hő- vagy elektromos energia előállításához fosszilis
tüzelőanyagokat és biomasszát égetnek el kazánberendezésekben.
f)

a gáz- és hőtermelő berendezés szerelő munkaterületén alkalmas a gáz, és
olajfogyasztó berendezések, valamint az ún. megújuló energiát felhasználó hőtermelő
berendezések komplex beszerelésére, beüzemelésére, egy rendszeren belül történő
üzemeltetésére.

g) a gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre
munkaterületén alkalmas megállapítani, hogy a gázfogyasztó készülék illetve
a gázvezeték kivitelezője a tervdokumentációnak, illetve az előírásoknak megfelelően
végezte-e el a munkát.
h) a csőhálózatszerelő munkaterületén alkalmas a gázipar területén az épületgépészeti
gáz-csőhálózatok, gáz-vezetékek szerelésére, javítására, karbantartására.
i)

a gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló munkaterületén alkalmas tájékoztatást adni
a felhasználóknak a gáz műszaki-biztonsági előírásokról, üzemeltetési tanácsot adni
a meglévő berendezésekhez, tanácsot adni az energiatakarékossági lépésekhez és azok
megvalósítására, ellenőrizni a gázfogyasztó készülék alkalmasságát, ellenőrizni
a biztonsági tartozékok működőképességét, felülvizsgálni az égéstermék elvezetés
szabályosságát és ellenőrizni a légellátás előírásaihoz való megfelelőségét.

j)

a gázszerelő II. munkaterületén alkalmas ipari, mezőgazdasági és kommunális
felhasználók és lakossági fogyasztók, központifűtési gázellátórendszert építeni,
karbantartani,
továbbá
gázfogyasztó
berendezések
komplex
beszerelésére,
beüzemelésére, egy rendszeren belül történő üzemeltetésére.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák egységesen minden képzési
programra a munkakörökhöz tartozó szakterületnek megfelelő (jellemzően OKJ) képzésben és
a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai
követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához
való igazodás képességének fejlesztése érdekében.
3) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
A továbbképzésekre jelentkezőkkel szemben támasztott felvételi követelmény az adott munkakörre
a Rendelet 2. mellékletében előírt szakmai képesítés vagy végzettség megléte, az 1. és
a 2. táblázatnak megfelelően.
A régebbi megnevezésű, de a jelenlegi OKJ-val egyenértékű képesítések és végzettségek
elfogadhatósága tekintetében az NGMr. 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti, valamint a nemzetgazdasági
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
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27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 4. mellékletében
megfeleltethető jogosultságok is elfogadhatóak.

4

szereplő szakképesítések tekintetében

1. táblázat: A Rendeletben felsorolt munkakörök, amelyek betöltésével végzett tevékenységeket
nem tartalmazza az NGMr. rendelet 1. számú melléklete és a munkakörökhöz rendelt
továbbképzések, továbbá a Rendelet szerinti egyes munkakörök betöltéséhez szükséges
szakmai képesítések.
Munkakörhöz rendelt
továbbképzés
megnevezése, egyben a
képzési program címe:
„Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelő”

A továbbképzés szakterülete szerinti szakmai képesítés / végzettség
(a 2018. szeptember 27-én hatályos rendeletek alapján)

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)
Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)

„Kisteljesítményű kazánfűtő, Kazánkezelő (2-12 t/h között) szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)
kazánkezelő kazángépész”
Kazángépész (12 t/h felett) szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)
„Erőművi kazángépész”

Erőművi kazángépész szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)

„Gáz- és hőtermelő
berendezés-szerelő”

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)

„Csatlakozó vezeték és
felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági
ellenőre”

A következő mérnök végzettségek valamelyike
- okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki,
- okleveles olaj- és gázmérnöki,
- okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki,
- földgázellátási szakmérnöki,
- okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki,
- okleveles gépészmérnöki,
- gépész üzemmérnöki,
- okleveles vegyészmérnöki,
- vegyész üzemmérnöki,
- okleveles villamosmérnöki vagy
- villamos üzemmérnöki.
VAGY
A következő technikusi (és a szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi
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Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben, az Országos Képzési
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendeletben és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben, illetve a nemzetgazdasági miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.)
NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet.
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bizonyítvánnyal szerzett szakképesítések) végzettségek valamelyike
- gépésztechnikusi,
- gáz- és olajipari technikusi,
- épületgépész technikusi,
- villamos (erős- vagy gyengeáramú) technikusi vagy
- vegyipari technikusi képesítés.
„Csőhálózatszerelő
(gázipar)”

Csőhálózatszerelő szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)

A Rendelet alapján, az NGMr. rendelet 1. mellékletének megfelelően, a Gázszerelő II. és Gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgáló munkakörökhöz rendelt egyetlen, összevont továbbképzés
megnevezése, egyben a képzési program címe:
„Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló és Gázszerelő II.”
2. táblázat: A Rendelet 2. melléklete szerinti Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló és
Gázszerelő II. munkakörökhöz az NGMr. rendelet 1. mellékletében előírt végezhető
tevékenységek és a Rendelet szerint ezen végezhető tevékenységekhez tartozó
munkakörök közötti kapcsolat, továbbá az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges
szakmai képesítések.
Kapcsolat a Rendelet szerinti
munkakörök és az NGMr.
szerinti végezhető
tevékenységek között
Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló
„Az NGMr. 1. melléklete szerinti
végezhető tevékenység:
Csatlakozóvezeték és
felhasználói berendezés műszaki
biztonsági felülvizsgálata (a
felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó
technológia együttes hőterhelése
legfeljebb 70 kW)”

Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló
„Az NGMr. 1. melléklete szerinti
végezhető tevékenység:
Csatlakozóvezeték és

A továbbképzésekkel érintett személyek szakterülete szerinti
szakmai képesítés / végzettség
(a 2018. szeptember 27-én hatályos rendeletek alapján)
Szakképesítés
- gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló (a vonatkozó OKJ
szerint)
valamint ezzel együtt mestervizsga a következő szakmák
valamelyikéből
- gázvezeték- és készülékszerelő,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő,
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező, vagy
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
VAGY
Szakképesítés
- gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló (a vonatkozó OKJ
szerint)
valamint ezzel együtt a következő mérnök vagy technikusi
végzettségek valamelyike
- mérnök
o gázipari mérnök,
o gépészmérnök,
o gázipari szakmérnök,
o épületgépész üzemmérnök, vagy
o gázipari szaküzemmérnök,
- technikus (és a szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi
bizonyítvánnyal szerzett szakképesítések)
o épületgépész technikus vagy
o gázipari technikus
VAGY
Szakképesítés
- gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló (a vonatkozó OKJ
szerint)
valamint ezzel együtt a következő mérnök vagy technikusi
végzettségek valamelyike
- mérnök
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felhasználói berendezés műszaki
biztonsági felülvizsgálata (a
felhasználói berendezés
tartozékát képező gázfelhasználó
technológia együttes hőterhelése
nagyobb, mint 70 kW)”
-

o épületgépész mérnök,
o gázipari mérnök,
o gépészmérnök,
o gázipari szakmérnök,
o épületgépész üzemmérnök,
o gázipari szaküzemmérnök,
technikus (és a szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi
bizonyítvánnyal szerzett szakképesítések)
o épületgépész technikus vagy
o gázipari technikus
VAGY

Gázszerelő II.
„Az NGMr. 1. melléklete szerinti
végezhető tevékenység:
Csatlakozóvezetékek, fogyasztói
vezetékek létesítése, üzembe
helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása,
felhagyása”

Mestervizsga a következő szakmák valamelyikéből
- gázvezeték- és készülékszerelő,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő,
- központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
vagy a következő technikusi (és a szakirány szerinti
szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett
szakképesítések) végzettségek valamelyike
- épületgépész technikus vagy
- gázipari technikus
VAGY
Szakképesítés
- központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő szakképesítés
(a vonatkozó OKJ szerint)
valamint ezzel együtt a következő mérnök végzettségek
valamelyike
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök, vagy
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök.
VAGY

Gázszerelő II.
„Az NGMr. 1. melléklete szerinti
végezhető tevékenység:
Gázfogyasztó készülékek és
gázfelhasználó technológiák,
valamint az azok rendeltetésszerű
és biztonságos használatához
szükséges tartozékok létesítése,
felhagyása”

Mestervizsga a következő szakmák valamelyikéből
- gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező,
- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész,
- gázvezeték- és készülékszerelő,
- gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő,
vagy a következő technikusi (és a szakirány szerinti
szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett
szakképesítések) végzettségek valamelyike
- épületgépész technikus, vagy
- gázipari technikus.
VAGY
Szakképesítés
- gáz- és hőtermelő- berendezés szerelő szakképesítés (a
vonatkozó OKJ szerint),
valamint ezzel együtt a következő mérnök végzettségek
valamelyike
- épületgépész mérnök,
- gázipari mérnök,
- gépészmérnök,
- gázipari szakmérnök,
- épületgépész üzemmérnök, vagy
- gázszolgáltatói szaküzemmérnök.
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Megjegyzés: A „Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló és Gázszerelő II.” továbbképzések
kötelező moduljainak időtartama az NGMr. rendelet feltételeinek való megfeleléshez legalább 10 óra,
szemben a Rendelet szerinti legalább 8 óra időtartammal!
4) A tervezett képzési idő
A teljes képzési idő: legalább 8 óra továbbképzési területenként. Az NGMr. 3. § (2) bekezdése
értelmében a gázszerelői továbbképzések kötelező moduljainak időtartama legalább 10 óra, amely
személyes jelentkezéshez kötött. Ezért a Rendeletben előírt és az NGMr.-el érintett Gázszerelő II., és
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló munkakörök betöltéséhez előírt kötelező továbbképzések
esetén a Rendelet szerinti 8 órás továbbképzés elvégzését igazoló továbbképzési igazolás csak a
munkakör betöltéséhez elegendő, és nem elegendő az NGMr. szerinti tevékenységek végzéséhez
(különösen az „arcképes igazolvány igényléséhez”). Az NGMr. feltételeinek való megfeleléshez
továbbra is legalább 10 órás továbbképzés elvégzését szükséges igazolni.
A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni. A képzés
részletes szabályait a képzést szervezőnek tanulmányi szabályzatban kell rögzítenie.
5) A képzés formájának meghatározása (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel)
A képzés kizárólag jelenléti ívvel igazoltan, jelenléti képzés keretében végezhető (csoportos jelenléti
képzés, egyéni felkészüléssel).
A képzést szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó tananyag elkészítéséről.
6) A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme és a tananyagegységekhez rendelt
elméleti és gyakorlati óraszámok
A képzési időket a szakmai követelmények és azok változásainak a figyelembevételével úgy kell
meghatározni, hogy a képzési óraszámok a szakmai ismereteket és a képzés időtartamát a képzés
céljához igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.
Ajánlott minimális óraszámok (a szakmai indokoltság esetén a jóváhagyásra benyújtandó képzési
programban rögzítendő óraszámok arányai és a szakmai követelmények képzési témakörei
megfelelően módosíthatók):
A Rendelet szerinti legalább 8 órás továbbképzések esetén
a) 1 óra: a vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi jogszabályi
követelmények szakterületet érintő változásai;
b) 3 óra: a továbbképzés munkaterületét érintő gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos
műszaki szabványok követelményeinek változásai;
e) 2 óra: a továbbképzés munkaterületét érintően az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki
biztonsági ellenőrzés területét érintően a munkavégzés előírásainak változásai;
d) 1 óra: új anyagok, szerelvények, berendezések, célműszerek típusai és azok használata;
f) 1 óra: tapasztalatcsere, fórum a résztvevőkkel.
Az NGMr. 3. § (1) bekezdése alapján az NGMr. szerinti jogosultságok („arcképes gázszerelői
igazolvány”) megszerzéséhez előírt legalább 10 órás továbbképzés esetén
a) 6 óra: a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
b) 4 óra: az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak
megfelelő, naprakész tananyaga.
7) A maximális csoportlétszám
A csoportlétszám felső határa: 30 fő.

8

8) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírása
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
-

Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy egy gyakorlati problémával
kapcsolatos kérdés megválaszolásából áll. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető
meg a résztvevőkkel.

-

Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó
tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre (legalább kettő).

A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése.
A vizsga eredményeként megfelelt vagy nem megfelelt minősítés adható. Nem megfelelt minősítés
esetén javítóvizsgára egy alkalommal van mód.
A vizsga részletes szabályait a továbbképzés szervezője a Hatóság által jelen dokumentumban
meghatározott részletes vizsgakövetelmények figyelembevételével vizsgaszabályzatban rögzíti,
és gondoskodik a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről,
a vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok bejelentéséről a Hatóságnak.
A vizsgaszabályzatnak tartalmában ki kell térnie a továbbképzések vizsgáinak előkészítésére,
megszervezésére, lebonyolítására, a vizsgára történő jelentkezésre, a vizsgázók teljesítményének
értékelésére, a vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó részekkel.
A vizsgaszabályzat egyben az egyes továbbképzések közötti egyedi eltérések figyelembe vételével
minden jóváhagyott képzési programmal végzett továbbképzésre külön-külön elkészített, a vizsgák
lebonyolítását meghatározó dokumentum, amely a vizsgák módszertani útmutatójának a mintáját is
tartalmazhatja.
A vizsga módszertani útmutató tartalmazza a konkrét vizsga írásbeli és szóbeli kérdéseit, azoknak
a javítási-értékelési útmutatóit továbbá a vizsgákon egyedileg változó információkat (különösen
az oktató, vizsgabizottsági tagok személyét, a helyszínt, stb.). Ilyen értelemben a vizsga módszertani
útmutató formailag ugyan a vizsgaszabályzathoz tartozik, de tartalmát tekintve az egyes vizsgák
egyediségére való tekintettel minden vizsgán egyedi és a vizsgabizottsági tagok által aláírt
vizsgajegyzőkönyv mellékletének is tekinthető. A vizsgaszervező a vizsgáról jegyzőkönyvet vezet.
A hatósági jellegű képzés vizsgáján vizsgáztató (az írásbeli vizsgafeladatok „értékelője”, illetve
a szóbeli vizsgakérdések „kérdező tanára”) az lehet, aki a szakterületnek megfelelő felsőfokú
végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
A vizsgát háromtagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot a továbbképzés szervezője kéri fel.
A vizsgabizottságot a vizsgabizottság tagjai által a maguk közül megválasztott elnök vezeti.
A vizsgabizottság tagja nem lehet az a személy, aki a továbbképzésen oktatóként közreműködött.
A vizsgabizottság legalább egy tagja feleljen meg a vizsgáztatókra vonatkozó szakmai
követelményeknek. A vizsgabizottság azon tagjai közül válasszon elnököt, akik teljesítik
a vizsgáztatókra vonatkozó követelményeket.
A vizsga során a vizsgabizottságot kérdező tanár és írásbelivizsga-felügyelő segíti, akiket
a továbbképzés szervezője bíz meg. A vizsgabizottságot az írásbeli vizsgafeladatok „értékelőjeként”,
illetve a szóbeli vizsgakérdések „kérdező tanáraként” segítheti az a személy, aki a továbbképzésen
oktatóként közreműködött.
A fenti értelmezés célja, hogy minden vizsgán – akár az oktatót is beleértve - legalább két
a szakterületnek megfelelő felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább
5 év gyakorlattal rendelkező személy jelen legyen.
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9) A képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának
feltételei
Továbbképzési igazolást az a személy kaphat, aki a képzésen személyesen megjelent és a vizsgát
eredményesen teljesítette.
Aki a szervezett továbbképzésen részt vett, és eredményes vizsgát tett, erről a továbbképzés
szervezőjétől igazolást kap.
A képzés és a vizsga eredményes teljesítését követően a továbbképzés szervezője a Hatóság által
jóváhagyott, jelen tájékoztató 1. mellékletében megadott, minta szerint készíti elő a kiállítandó
továbbképzési igazolást (amely a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt
érvényes). A továbbképzési igazolás aláírója a vizsgaelnök és a képzési intézmény vezetője.
A kiállított igazolás érvényessége legfeljebb 5 év. Az eredményes vizsgáról kiállított igazolásban fel
kell tüntetni a következő továbbképzés esedékességét.
A továbbképzés szervezője köteles az általa lefolytatott képzésen kiadott igazolásokat másolatban
megküldeni a Hatóság részére a kiállítás időpontját követő tizenöt (15) napon belül (célszerűen az
értelemszerűen (továbbképzés megnevezése, vizsga napja, helyszíne) kitöltött „BFKH - MMFF - 023 Általános űrlap” elektronikus nyomtatványhoz csatolva).
10) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
A képzési helynek megfelelő személyi, tárgyi és szervezeti feltételekkel kell rendelkeznie mind
az általános, mind a szakterületi képzéshez. A képző szervezetnek rendelkeznie kell mindazokkal
a szemléltető, bemutató, gyakorló és mérőeszközökkel, amelyek a tantervben foglalt anyag
elsajátításához szükségesek. Ha saját tulajdonú eszközök nem állnak rendelkezésre, a képző
szervezetek azokat szerződéses, vagy partner kapcsolataik révén biztosíthatják.
A hatósági jellegű képzésen oktató az lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és a képzés
célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik. A hatósági jellegű képzésen
az oktatókkal szemben támasztott követelmények, kompetenciák
a)
b)
c)
d)

a szakterületnek megfelelő felsőfokú műszaki végzettség;
legalább ötéves szakmai gyakorlat;
jó előadókészség, jó kapcsolatteremtő képesség, a tanulás tanításának képessége;
információs és kommunikációs technológiák ismerete, az oktatás során való felhasználásának
képessége.

A továbbképzéseken közreműködő oktatónak a szakterületeken a szakképesítések megszerzését
követően vagy egyéb módon megszerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatot kell igazolnia.
Az OKJ szerinti alapképzések gyakorlati időre vonatkozó bemeneti kompetenciájához (3 év) képest
hosszabb gyakorlati idő megkövetelése az oktatókkal szemben elvárható többletkövetelmény.
Ugyanakkor a továbbképzés képzési programja az elméleti képzés mellett tartalmazhat gyakorlati
képzést is. A gyakorlatvezető esetében az oktatókkal szemben támasztott követelmények,
kompetenciák nem érvényesek, így a továbbképzés szervezőjének döntése alapján lehetőség van
olyan szakember bevonására gyakorlatvezetőként, aki nem rendelkezik a szakterületnek megfelelő
felsőfokú műszaki végzettséggel, azonban a gyakorlat vezetéséhez szükséges szakismeretek
birtokában van.
A továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét a Hatóság
részére a kezdőnapot megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan bejelenteni a
Hatóságnak. A továbbképzés csak a bejelentést követően kezdhető meg. A továbbképzés szervezője
a „BFKH - MMFF - MFO - 015 - Képzés és vizsga bejelentése” elektronikus nyomtatványhoz csatolva
az alábbi adatok elektronikus megküldésével értesíti a Hatóságot
a) órarend, az egyes témakörök megnevezése és időbeosztása,
b) tervezett vizsgakérdések (írásbeli és szóbeli),
c) a tervezett csoportlétszám,
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d) az oktató(k) és a vizsgabizottság tagjainak megnevezése, valamint
e) a képzés időpontja és helyszíne.
A képzés szervezője szükség szerint vizsgahelyszínt biztosít.
11) A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja
Kötelező szakmai továbbképzést az a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet
tarthat, amely rendelkezik
a) jogosultsággal a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek e rendelet
hatálybalépésekor hatályban lévő 1. mellékletében felsorolt „Gépészet” szakmacsoportba
vagy a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendeletnek e rendelet
hatálybalépésekor hatályban lévő 1. mellékletében felsorolt „Gépészet” szakmacsoportba
tartozó szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító képzés szervezésére,
b) a szakterületnek megfelelő képzési programmal és
c) a képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaggal.
A hatósági jellegű képzés szervezése iránti jóváhagyásával kapcsolatos kérelmet a Hatóság bírálja el.
A kérelmet a Hatóság által rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal kell benyújtani.
A Hatóság az eljárását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint folytatja le. Az ügyintézési határidő sommás eljárás esetén nyolc
nap, teljes eljárásban hatvan nap, melybe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdésében és 52.
§ (1) bekezdésében meghatározott idők.
Továbbképzést a képző intézmény csak a Hatóság által kiadott engedélye alapján tarthat. A Hatóság
a képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye a megadásának napjától számított három évig
hatályos.
Tájékoztatjuk az érintett továbbképzés szervezőket, hogy a Rendelet 9. §-a alapján a Rendelet
hatálybalépését megelőzően megszerzett továbbképzési tevékenység szervezésére vonatkozó
jogosultság a Rendelet szerinti jóváhagyási eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható a jogosultságot
igazoló dokumentumban meghatározott időtartamig, vagy határozatlan időre szóló jogosultságot
megállapító döntés esetében a Rendelet hatálybalépését követő egy évig hatályosan.
Amennyiben a hatósági jóváhagyás időbeli hatálya letelt, és a továbbképzés szervezője a korábbi
hatósági jóváhagyás időbeli hatálya alatt elmulasztotta a Rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségét, a továbbképzés szervezője a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet nem nyújthatja be
a korábbi hatósági jóváhagyás időbeli hatályának leteltét követő egy évig.
Az országosan egységes követelményrendszer érvényesítése érdekében a Hatóság javasolhatja
a már korábban jóváhagyott képzési program módosítását.
A kérelemre induló hatósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §
(1) bekezdése alapján 3 000 Ft (általános tételű eljárási illeték).
Az eljárási illeték megfizetése
a) az eljárás kezdeményezésekor (előzetesen)
aa) illetékbélyeggel , az illetékbélyeget a kérelemre felragasztva, vagy
ab) banki átutalás útján a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000
számú eljárási illetékbevételi számla javára, valamint az átutalási megbízás közlemény
rovatában az „Illeték” szó, az eljárás és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével,
a kérelemhez az átutalás igazolásának másolatát csatolva, vagy
b) utólagosan – a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és
elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül, internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel
lehetséges.
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A Hatóság rendszeresen ellenőrzi a jóváhagyás feltételeinek meglétét. Amennyiben a Hatóság
az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy a jóváhagyás egy vagy több feltétele nem teljesül,
érvénytelenítheti az adott képzés eredményeit, helyesbítő intézkedést rendelhet el.
A képzési programok jóváhagyása iránti kérelmet, a vizsgák bejelentését és az igazolások
megküldését a Hatóság által rendszeresített e-nyomtatványoknak megfelelő adattartalommal és
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdés aa) alpontja alapján elektronikusan kell
benyújtani a következő e-nyomtatványokon
a)
b)
c)

„BFKH - MMFF - MFO – 005 Kérelem” a képzési programok jóváhagyása iránti kérelemhez,
„BFKH - MMFF - MFO - 015 - Képzés és vizsga bejelentése” a képzés illetve a vizsga
bejelentéshez,
„BFKH - MMFF - 023 - Általános űrlap” az igazolások megküldéséhez.

Az Ákr. 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt
formában terjesztették elő.
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1. melléklet.
Továbbképzési igazolás MINTA
…………………..

………………………..

törzskönyvi szám

továbbképzési igazolás száma

TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZOLÁS
Név:

………………….

Születési név:

………………… .

Születési hely, idő:

………………… .

Anyja neve:

……………………..
5

Törzslap száma :

…………………..

Nevezett a ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
által szervezett, a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet és a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
hatálya alá tatozó hatósági jellegű

6

…………………………………………………………… továbbképzésen
részt vett és a ……………………………………………………………………………………………………..
vizsgaszervező szakmai vizsgabizottsága előtt

eredményes vizsgát tett.
A továbbképzés szervezőjének a neve és a képzési program engedélyszáma:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Kelt ……………..,……………………
A munkakör betöltéséhez öt évente kötelező a továbbképzés. A következő továbbképzés
esedékessége: [év. hónap. nap.]

…………………………

………………..………….

PH

szakmai vizsgabizottság elnöke

képző intézmény vezetője

5

Megjegyzés: a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendeletre hivatkozással csak a „Gázszerelő II., és Gázipari
műszaki-biztonsági felülvizsgáló” munkakörökhöz rendelt és ezzel együtt a 10 órás továbbképzésen
eredményes vizsgát tett személyeknek kiállított igazolásokon tüntethető fel!
Az 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a továbbképzés elvégzéséről kiállított
igazolás a kiállításának keltétől számított egy évig fogadható el.
A „Törzslap száma” rovatba a továbbképzési igazolás jogosultjának a szakmai képesítését /
végzettségét igazoló bizonyítvány törzslap számát kell írni.
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