GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 522 09 0000 00 00 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 522 09 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7441
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
nem szervezhető
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Ha szervezhető, mikor:

-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kisüzemi termelőhely látogatása
számítógép-terem
épületgépészeti szaktanterem
hegesztő tanműhely
tanterem
tüzeléstechnikai tanműhely
gáz és tüzeléstechnikai mérőszoba
tüzeléstechnikai szaktanterem
munka-, tűzvédelmi szaktanterem
villamos mérőszoba
építési terület látogatása
lakatos-tüzeléstechnikai tanműhely

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.

2

4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7441

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mechanikai műszerész

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
Előkészíti a munkát
Műszaki felülvizsgálatot végez
Szaktanácsadást végez (szakmaspecifikus)
Kommunális készüléket üzembehelyez, cserél
Készüléket javít
Készüléket, iparigáz-olaj tüzelő berendezést karbantart, javít
Munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Naprakészen vezeti az üzemeltetési, javítási dokumentumokat

azonosító száma
52 520 01 0000 00 00
54 582 01 0000 00 00
33 524 01 1000 00 00
31 522 03 0000 00 00
33 522 02 0000 00 00
31 582 09 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Műszaki termékminősítő
Épületgépész technikus
Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
Légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez
használatos
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési
tervet készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra
vonatkozó dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre
vonatkozó információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajzi alapfogalmak
C Síkmértani szerkesztések
D Ábrázolási módok
B Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A Szabványok használata
A Gyártási utasítások értelmezése
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
C Mérési utasítás
B Mértékegységek
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C
C
C
C
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
B

Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém ötvözetek
Szabványos színesfém ötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és kisgépes forgácsolás
Minőségbiztosítási alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Szabványhasználati ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
4
Gépipari mérőeszközök használata
5
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Egyéb mérőeszközök használata
5

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Térlátás
Szabálykövetés
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Absztrakt gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Környezetvédelmi ismeretek
A Tűzvédelmi ismeretek
A Munkabiztonsági ismeretek
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A
A
A
C

Tűzoltó berendezések, eszközök
Tűzkár bejelentése
Elsősegélynyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0109-06 Épületgépészeti alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira,
technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek,
szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség,
áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)
Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá
helyezi a működéshez szükséges berendezéseket
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket
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Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi
előírásokat
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését,
szilárdságát
Ellenőrzi épületgépészeti mérési és
beszabályozási helyek meglétét,
megközelíthetőségét
Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét,
feltöltöttségét, az előbeszabályozást
Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket
Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót
Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és
a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát
Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák
képviselőivel
Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti
feladatokhoz, megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos
tárolásáról
Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat,
előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai
C Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazása
C Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai
C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások ismerete
C Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek értelmezése
C Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
C Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői
Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
A
számításokban
B
C
C

Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban
Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és
egyéb tulajdonságai
Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
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C
C
C
C
B
B
B
C
B
B
B
C
C
C
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
D

Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
Alapvető mechanikai ismeretek
Alapvető statikai és dinamikai számítások
Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások
Alapvető villamos ismeretek és számítások
Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések
alkalmazása
Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása,
műveleti szabályai
Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai
Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai
Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
Nemoldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági ismeretei
Gázhegesztés biztonsági ismeretei
Ívhegesztés biztonsági ismeretei
Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
Gépüzemeltetés biztonságtechnikája
Anyagmozgatás biztonságtechnikája
Épületgépészeti tervismeret
Az épületgépészeti tervjelek ismerete
Alapvető korrózióvédelmi eljárások ismerete
Az épületgépészeti munkafolyamatok alapvető munka-, egészség-, tűz- és
környezetvédelmi ismeretei
Alapvető gazdasági, munkajogi és munkaszervezési ismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök
4
Általános kézi szerelőszerszámok
4
Csőszerelési kéziszerszámok
3
Általános kézi kisgépek
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
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Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0099-06 Gázkészülék-szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek,
jótállási feltételek meglétét
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a
légellátást
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit,
működésüket, kialakításuk megfelelőségét
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket
Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos),
ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz)
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb.
állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot,
technológiai reteszpróbát
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését
Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket
Beüzemel, javít, karbantart ipari gázégőket
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket
Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését
Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)
Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi )
Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési
nyilatkozatot ad
Speciális körülmények esetén felhívjaa figyelmet a szükséges szakhatósági engedélyek
beszerzésére (műemlék jellegű épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő
állapota stb.)
Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a
megfelelő készülék kiválasztását
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A NyEBSz előírások alkalmazása
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B
B
A
B
C
A
B
B
C
C
C
C

Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai
Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai
Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai
Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
Épületgépészeti rendszer
Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
Gáztechnikai műszerek- és mérések fajtái
Hibakeresés és hibafelismerés
Hatósági eljárások
Üzembe helyezés és szerviz rendszere
Berendezések átadásának módjai
Garanciális és jótállási feltételek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Szabálykövető magatartás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0103-06 Gáz és tüzeléstechnikai műszerész feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket
Ellenőrzi a villamos motorok, ventilátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét és
szükség esetén az áramfelvételét, szállítóteljesítményét
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket.
Ellenőrzi a biztonsági és szabályzó-vezérlő elemek működésének helyességét
Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
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Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a
légellátás, égéstermék elvezetés megfelelőségét
Átadja a beüzemelt berendezést
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációs munkát végez
Külső belső tömörtelenség ellenőrzést végez
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb.
állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot,
technológiai reteszpróbát
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését
Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti
a kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást,
újraindítást
Biztosítja és ellenőrzi a gáz és tüzeléstechnikai készülék beüzemelésének, üzembe
helyezésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit
A készülék ellenőrzéséhez hibajelenséget imitál, elvégzi a biztonsági és technológiai
reteszpróbákat
Információk alapján és műszerrel hibát keres, megállapítja a hibát
Feltárja az gátló vagy kizáró tényezőket
Alkatrészt javít cserél
Felméri a gáz és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék
további javítását
A vezérlés automatika állapotát ellenőrzi
A biztonsági, üzemi szerelvények állapotát ellenőrzi
Ellenőrzi a gáztüzelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest
megfelelőségét, megtisztítja az égőfejet, fúvókákat
Ellenőrzi, tisztítja a segédüzemi kalorikus gépeket
Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja
Elvégzi a rendszerelemek(csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését, mozgató, forgató
mechanizmusok kenését vagy szükség szerinti cseréjét.
Előkészíti a rendszert, a NYEBSz által előírt módon, hatósági-biztonsági
nyomáspróbára.
Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó- forgó géprészek dinamikus állapotát (rezgés, hang,
melegedés stb.)
Ellenőrzi a lángot, az üzemelést
Ellenőrzi a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)
Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít
Olajtüzelő berendezést karbantart, javít
Ellenőrzi a tüzelő olajellátást (olajtároló és a napi olajtartály), utána üzembe helyezi
Ellenőrzi beállítja az olajnyomást, a porlasztási hőmérsékletet
Ellenőrzi az olajszintet a tárolóban
Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenít
Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hő hatására működő biztonsági szelepet
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Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és hőtechnikai méréseket
Teljesítmény hatásfokot mér, számol
Füstgáz elemzést végez, füstgáz hőmérsékletet mér
Előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
Dokumentálja a helyi, üzemi, szakmaspecifikus tevékenységet
Dokumentálja, műszaki felülvizsgálatot. Hatósági szabványos kivitelezői szerelési
nyilatkozatot ad
Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási,
számítógépes nyilvántartást vezet
Javaslatokat tesz a munkája során szerzett tapasztalatai alapján a javítási, szerelési és
karbantartási utasítások pontosítására
Jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti
a kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást,
újraindítást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Gázberendezés elektromos bekötésének szabályai
B Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai
A Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai
A Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
C Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
C Épületgépészeti rendszerismeret
B Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
B Gáztechnikai műszerek fajtái és mérési lehetőségei
Légállapot és zaj-mérő műszerek alkalmazási lehetőségei, mérési eredmények
D
minősítésének módjai
A Hibakeresés, hibajelenségek és okok összefüggései
C Hatósági eljárás módjai
C Üzembe helyezési és szerviz
C Berendezések átadásának módjai
C Garanciális és jótállási feltételek
A GMBSZ és NyEBSz előírások
B Üzemeltetési és karbantartási módok
B Készülékek és berendezések
C Szakmai kereskedelmi alapismeretek
C Lemezalakítási technológia
C Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája
C Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C Berendezések átadási módjai
C Garanciális és jótállási feltételek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
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2
5
5
4
4
3
2
1
2
1
2
5
4
4
4
4
4

Építési rajz olvasása, értelmezése
Tüzeléstechnikai eszközök használata
Tüzeléstechnikai jelképek és színjelölések értelmezése
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Jelképek és színjelölések értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Műszaki táblázatok értelmezése
Mérőeszközök, műszerek használata
Biztonságtechnikai eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
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Az 52 522 09 0000 00 00 azonosító számú, Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0111-06
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
0110-06
feladatok
0109-06
Épületgépészeti alapfeladatok
0099-06
Gázkészülék-szerelési feladatok
0103-06
Gáz és tüzeléstechnikai műszerész feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 52 522 09 0000 00 00 azonosító számú, Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
107/2.0/0111-06

1
2
3

107/3.0/0111-06

4
5
6
7
8

107/3.0/0099-06

9
10
11

107/4.0/0099-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

107/2.0/0109-06
107/1.0/0109-06

12
13
14

107/3.0/0109-06

15
16
17

107/1.0/0110-06

18
19
20
21
22

107/4.0/0109-06

23
24
25

107/5.0/0109-06
107/6.0/0109-06
107/8.0/0103-06

26
27
28
29
30
31

107/2.0/0099-06

32
33

107/9.0/0103-06

34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

107/1.0/0099-06

5
6
7

107/2.0/0103-06

8
9
10
11
12

107/7.0/0103-06

13
14
15

107/1.0/0103-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

16

107/1.0/0111-06

17
18
19
20

107/3.0/0103-06

21
22
23
24
25

107/4.0/0103-06

26
27
28
29

107/6.0/0103-06

30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 522 09 0000 00 00 azonosító számú, Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

107/1.0/0111-06
107/2.0/0111-06

3

107/3.0/0111-06

4

107/1.0/0110-06

5
6
7
8
9
10

107/1.0/0109-06
107/2.0/0109-06
107/3.0/0109-06
107/4.0/0109-06
107/5.0/0109-06
107/6.0/0109-06

11

107/1.0/0099-06

12

107/2.0/0099-06

13

107/3.0/0099-06

14

107/4.0/0099-06

15

107/1.0/0103-06

16

107/2.0/0103-06

17

107/3.0/0103-06

18

107/4.0/0103-06

19

107/5.0/0103-06
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107/6.0/0103-06

Műszaki dokumentációk
Geometriai mérés
Fémek kézi és kézi kisgépes
alakítása
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi
feladatok
Dokumentációk
Mérések
Épületgépészeti szerkezetek
Hegesztés
Munka és környezetvédelem
Munkaszervezés
A munka felmérése,
megtervezése, előkészítése
Gáztüzelő berendezések
felszerelése
Fogyasztói berendezések
karbantartása, javítása, üzembe
helyezése
Szaktanácsadás, dokumentáció
A munka felmérése,
megtervezése, előkészítése,
szaktanácsadás
Kommunális gázkészülékek
üzembe helyezése, cseréje
Kommunális gázkészülékek
karbantartása, javítása
Ipari gáztüzelő berendezések
karbantartása, javítása
Olajtüzelő berendezések
karbantartása, javítása
Műszaki felülvizsgálat
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107/7.0/0103-06

22

107/8.0/0103-06

23

107/9.0/0103-06

Segédüzemi berendezések
karbantartása, hatósági vizsgálatok
Adminisztrációs, munkavédelmi,
tűzvédelmi, ergonómiai
tevékenység
Ismeretfelújítás Eu-s ismeretek
Mindösszesen óra:

18

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

20
19

0
0

0
14

20
33

39

0

77

116

72

0

98

170

24
0
15
18
0
0

0
0
0
0
0
0

0
21
21
14
14
14

24
21
36
32
14
14

56

0

28

84

0

0

124

124

55

0

84

139

78

0

28

106

228

0

0

228

0

0

84

84

0

0

126

126

0

0

84

84

0

0

63

63

0

0

77

77

0

0

98

98

65

0

0

65

78
767

0
0

0
1069

78
1836

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett lemezalkatrész készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Technológiai dokumentáció készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0109-06 Épületgépészeti alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületgépészeti mechanikus gépek, hajtások szerelési feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
20

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános célú épületgépészeti
képlékenyalakítási feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 75 perc

gázhegesztési

és

keményforrasztási,

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Általános célú épületgépészeti ívhegesztési feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti információs feladatok számítógéphasználattal
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti technológiai és biztonsági feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 25%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0099-06 Gázkészülék-szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott gázkészülék hibájának felismerése, megállapítása, szerelés, készülék
üzembehelyezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0103-06 Gáz és tüzeléstechnikai műszerész feladatok
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gáz és tüzeléstechnikai berendezések készülékek szerelési, karbantartási,
ellenőrzési, javítási feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gáz és tüzeléstechnikai berendezések készülékek üzemviteli feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 65%
2. feladat 35%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 522 09 0000 00 00 azonosító számú, Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 50
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképzéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Gáz- és
tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 522 09 0000 00 00 azonosító számú, Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

107/1.0/0111-06

Műszaki
dokumentációk

azonosítója

sza

107/1.1/0111-06

20

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajzi alapfogalmak
C típus Síkmértani szerkesztések
D típus Ábrázolási módok
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
A típus Szabványok használata
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Absztrakt gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Térlátás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai
Rendszerek rajzai
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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sza
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
C típus Mérési utasítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Alkatrész rajz értelmezése 40%
Csoportos versenyjáték 30%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Mérőszoba
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával. Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
mérőórával
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel
Szögmérések szinuszvonalzóval
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Mérés mérőhasábokkal
Külső és belső felületek ellenőrzése idomszerekkel
Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése. Munkadarabok mérése
digitális mérőeszközökkel. Munkadarabok mérése mikroszkóppal. Felületi érdesség
ellenőrzése, mérése. Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése. Egyenesség, síklapúság,
derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, körkörösség ellenőrzése, mérése
Mérési dokumentumokat készítése
Felvételi vázlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Geometriai mérések elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
B típus Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B típus Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B típus Szögek mérése és ellenőrzése
B típus Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Geometriai mérési gyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. Tűrés- illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak,
táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Metrológiai jellemzők. Műszerhibák. Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel
Hossz- és szögmérő eszközök. Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata. Szögek mérésének, ellenőrzésének
eszközei, folyamata
Mérőhasábok és azok alkalmazása. Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és
nagypontosságú ellenőrző eszközökkel, idomszerekkel. Külső és belső menetek
mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. Mikroszkópok típusai, felépítésük,
alkalmazásuk. Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.1/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság, minőségvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minőségbiztosítási alapismeretek
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A típus Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
rajz értelmezése 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, személyi védőfelszereléseket
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez
használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.2/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagjelölések értelmezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Kiválasztja az általános, gépészeti célú anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabványhasználati ismeretek
C típus Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C típus Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C típus Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C típus Szabványos ipari vasötvözetek
C típus Szabványos könnyűfém ötvözetek
C típus Szabványos színesfém ötvözetek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Az alkalmazott mérő és ellenőrző eszközök kiválasztása és szakszerű használata
Az egyes megmunkáló gépek helyes működését meghatározó paraméterek megválasztása
A különböző állapotú szerszámokkal és gépekkel elérhető alak- és méretpontosság
A helyes technológiai sorrend megválasztásának az elkészült munka minőségére és a
termelékenységre kifejtett hatása
A gyártás során - a célul kitűzött minőség biztosítása érdekében - a megfelelő számú és a
megfelelő jellegű mérések, ellenőrzések elvégzésének fontossága
A megmunkált anyagok, a felhasznált gépek, szerszámok és készülékek feladatától függő
fő jellemző paramétereinek ellenőrzése, a közöttük lévő összefüggések elemzése, a
minőségre kifejtett hatása

31

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.3/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kézi kisgépes alakításának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó
információkat (szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C típus Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C típus Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C típus Ipari anyagok egyéb jellemzői
D típus Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
A típus Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Gépészeti alkatrészrajz készítése
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Műszaki táblázatok kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Műszaki rajz értelmezése 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
szabadkézi rajz készítés tárgyról 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlati jelentőségű szabványos ötvözetek áttekintése
Az ipari vasötvözetek csoportosítása
Az ötvözők és szennyezők hatása az acélok tulajdonságaira
Az acélok osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint
A vas- és acélöntvények osztályozása és jelölései a MSZ és EN szerint
Az alumínium ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
A réz ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és EN szerint
Az ón, ólom és a horgany ötvözőanyagai, ötvözeteinek osztályozása és jelölései az MSZ és
EN szerint
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.4/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Előrajzolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Gépipari alapméréseket végez (hossz, szög, merőlegesség stb.)
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez általános eszközökkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztések
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
B típus Előrajzolás
B típus Képlékenyalakítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Gépipari mérőeszközök használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Térlátás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenörző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
- síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása
adott feladat elvégzéséhez
- többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.5/0111-06
A tananyagelem megnevezése:
Fémek kézi és kisgépes alakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek elkészítéséhez művelet-, illetve szerelési tervet
készít
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat,
előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, szállító- és emelőberendezéseket, védőfelszereléseket
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal (fűrészelés, reszelés,
menetkészítés, süllyesztés, dörzsárazás, kéziszerszám-élezés)
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás, egyengetés, hajlítás stb.)
Darabol kézi és gépi műveletekkel (vágás, harapás, nyírás, lyukasztás)
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal (darabolás, fúrás, felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C típus Élkiképzés
B típus Hajlítás
B típus Nyújtás
B típus Egyengetés
B típus Kézi és kisgépes forgácsolás
A típus Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3. szint Egyéb mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

107/1.0/0110-06

Általános gépészeti
sza
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
sza
feladatok

azonosítója

107/1.1/0110-06

72

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
170

107/1.2/0110-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.1/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzoltó berendezések, eszközök
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
A típus Tűzkár bejelentése
A típus Tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
4. szint Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igénylő helyzetek:
- az eszméletlenség
- heveny rosszullétek
- fájdalommal járó kórképek
- belgyógyászati balesetek
- mérgezések
- sérülések
- elsősegély nyújtás különleges helyzetekben
Újraélesztés
Rendkívüli helyzetek dokumentálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.2/0110-06
A tananyagelem megnevezése:
Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
A munkaterületet a szabályoknak megfelelően alakítja ki
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi ismeretek
A típus Tűzvédelmi ismeretek
A típus Munkabiztonsági ismeretek
C típus Munkavégzés szabályai
A típus Elsősegélynyújtási ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5. szint Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem
Munkavédelem célja, alapfogalmai
Munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyességi osztálybesorolás
Foglalkozás-egészségügy
Természetvédelem
A természetvédelem és a környezetvédelem fogalma. A természetvédelmi jogszabályok. A
védelem jelentősége. Nemzetközi szervezetek és egyezmények. Védett területek, nemzeti
parkok, védett természeti területek
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői. Az ivóvíz minősége. Ipari és kommunális
szennyvizek keletkezése. A vízszennyezés. A hőszennyezés. A közműolló. A kommunális
és az ipari szennyvizek keletkezése és tisztítása. A vízminőség-védelem szabályozása
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A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, imisszió. Légszennyező gázok és
hatásaik
Por és cseppfolyós szennyező anyagok. A légszennyezés csökkentésének módszerei.
Technológiai lehetőségek
A leválasztó berendezések típusai. Az ólomszennyezés. A szmog és a városi levegő.
Gazdasági és egészségügyi károk. A levegőtisztaság-védelem
A hulladékok
A települési és a termelési hulladék. A kommunális hulladék ártalmatlanítási módszerei,
lehetőségei
Égetés, rendezett lerakás, komposztálás, hulladékhasznosítás. Veszélyes hulladékok,
különleges kezelést igénylő hulladékok. Ártalmatlanításuk módszerei, technológiái
Zaj és rezgés
A hang és a rezgés fogalma. A bel-skála. A zaj élettani hatásai
A zajszennyezés keletkezése. A környezeti rezgések keletkezése. A környezeti zaj- és
rezgésvédelem szabályozása. Az ipari és a városi zajszennyezés. A védekezés lehetséges
módjai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Az épületgépészeti dokumentációk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Árajánlatot készít kisebb épületgépészeti kivitelezési munkához
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz,
megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Géprajzi alapfogalmak, gépészeti rajzok jellemzői, értelmezési, készítési szabályai
C típus Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai
C típus Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
C típus Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői
A típus Épületgépészeti tervismeret
A típus Az épületgépészeti tervjelek ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Épületgépészeti rendszerrajz kiegészítés 10%
Alapraj rajz készítése épületgépészeti rendszerről 20%
Függ.csőterv készítése épületgépészeti rendszerről 20%
[Műszaki] Leírás készítése 10%
[Anyagkivonat] Leírás készítése 10%
[Költségvetés] Leírás készítése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs ismeretek
Beszédtechnikát tanul
Rajz olvasás, anyagismeret, árképzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.2/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Az épületgépészeti dokumentációk készítésének ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira,
technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek,
szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Síkmértani szerkesztési eljárások alkalmazása
C típus Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások ismerete
C típus Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek értelmezése
A típus Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
számításokban
B típus Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban
C típus Alapvető mechanikai ismeretek
C típus Alapvető statikai és dinamikai számítások
B típus Alapvető épületgépészeti áramlástani és hőtani számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Géprajz értelmezése 20%
Hegesztési rajz értelmezése 10%
Épületgépészeti alaprajz értelmezése 20%
Épületgépészeti függ.csőtervi rajz értelmezése 20%
Épületgépészeri rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Irányítástechnikai ismeretet tanul /Vezérlés, szabályozás/
Dokumentációs alapismeretek
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető mérések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végez villamos alapméréseket (egyen- és váltakozó áramú áramkörben feszültség,
áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázis)
Ellenőrzi a berendezéseket tápláló elektromos hálózat érintésvédelmét, feszültség alá
helyezi a működéshez szükséges berendezéseket
Ellenőrzi épületgépészeti mérési és beszabályozási helyek meglétét, megközelíthetőségét
Ellenőrzi épületgépészeti rendszerek energiaellátását, tisztaságát, tömörségét,
feltöltöttségét, az előbeszabályozást
Hitelesíttet általánosan használatos épületgépészeti mérőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
A típus Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
számításokban
B típus Alapvető villamos ismeretek és számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti mérőszoba
Villamos mérőszoba
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési módszereket tanul
Mérőeszközök kezelését elsajátítja
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti szerkezetek készítése, karbantartása, javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gépszerkezet, gépegység általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg
Szerel (javít, karbantart) egyszerű statikus vázszerkezeteket
Készít, bont, javít, cserél épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket, csavar-, tengely- és csőkötéseket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs, zsugor, ragasztott)
Készít, javít, kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
C típus Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazása
B típus Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
B típus Reszelés, fűrészelés, kézi szerszámélező köszörülés, menetkészítés alkalmazása, műveleti
szabályai
B típus Kézi képlékenyalakítások alkalmazása, műveleti szabályai
C típus Kézi és kisgépes forgácsolás alkalmazása, műveleti szabályai
B típus Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
A típus Alapvető korrózióvédelmi eljárások ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Általános kézi szerelőszerszámok
4. szint Csőszerelési kéziszerszámok
3. szint Általános kézi kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű kötéstechnológiákat, elsajátít, begyakorol
Tömítőanyagokat megismer, használ
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.2/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti szerkezetek ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és
egyéb tulajdonságai
B típus Hosszméretek, szögek általános eszközökkel való mérési, ellenőrzési szabályai
C típus Általános eszközökkel való alak- és helyzetpontossági mérések és ellenőrzések alkalmazása
B típus Előrajzolás eszközeinek alkalmazása, szabályai
C típus Oldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
C típus Nemoldható kötések szerkezeti és használati jellemzői
B típus Forrasztás technológiája, szerszámai, berendezései
A típus Alapvető korrózióvédelmi eljárások ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
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A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri akorszerű réz forrasztási technológiákat
Begyakorolja a préselési technológiákat
Gyakorlatban alkalmazza az ív-láng hegesztési technológiákat
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztett kötések készítése ívvel és lánggal
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános minőségű hegesztett kötést készít bevont elektródás kézi ívhegesztéssel
Általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
C típus Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
C típus A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
A típus Gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
A típus Anyagmozgatás biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Általános kézi szerelőszerszámok
4. szint Csőszerelési kéziszerszámok
3. szint Általános kézi kisgépek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajzjeleket, fogalmakat elsajátít
Folyamatokat rögzít,rajzokat készít
Eszközöket megismer, használatukatelőírja
Technológiát tanulmányoz, elsajátít, technológiai utasítást készít
Lánghegesztés
Ívhegesztés
Műanyaghegesztés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.2/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Hegesztési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
C típus Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
C típus A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
A típus Gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 70%
A képzési helyszín jellege:
Hegesztő tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközökbeszerzésének tervezése. Ütemterv,
pénzügyil lehetőségek felmérése
Beszerzésihelyek felkutatása
Lánghegesztés elmélete
Ívhegesztés elmélete
Műanyaghegesztés elmélete
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/5.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka- és környezetvédelem az épületgépészeti rendszerekben és munkahelyen
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket, szükség szerint cseréjüket kéri
Elsajátítja a munka helyszínén érvényes munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi
előírásokat
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Ellenőrzi épületgépészeti mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
A munkakörnyezetében lévőkkel betartatja a biztonságtechnikai, környezetvédelmi és a
szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
Szelektíven gyűjti az épületgépészeti szerelési munka során keletkező hulladékokat,
előírásosan kezeli a veszélyes hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Érintésvédelmi alapismeretek
A típus Szerszámok, kisgépek használatának biztonsági ismeretei
A típus Gázhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Ívhegesztés biztonsági ismeretei
A típus Gépüzemeltetés biztonságtechnikája
A típus Anyagmozgatás biztonságtechnikája
B típus Az épületgépészeti munkafolyamatok alapvető munka-, egészség-, tűz- és
környezetvédelmi ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Leírás készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lánghegesztés biztonságtechnikája elmélet
Ívhegesztés biztonságtecnikája elmélet
Műanyaghegesztés munkavédelmi szabályai

51

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/6.1/0109-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető munkaszervezési feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bejárással megismeri a munkaterület sajátosságait, és felméri a munkát
Egyeztet az aktuális szerelési, javítási, karbantartási munkához kapcsolódó szakmák
képviselőivel
Előírásosan vezeti a munkalapot, a karbantartási naplót, az építési naplót
Dokumentálja a javítást, az üzembehelyezést és az átadást-átvételt
Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget az általános épületgépészeti feladatokhoz,
megrendeli az anyagot, egyeztet a szállítókkal
Gondoskodik a munkavégzés során használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáról
Ellenőrzi épületgépészeti biztonsági rendszerek meglétét, működését
Biztosítja az épületgépészeti munkakörnyezet munkavégzésre történő megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapvető gazdasági, munkajogi és munkaszervezési ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Prezentációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaterület átadás átvétele
Tervezői, kivitelezői, beruházói kapcsolattartás
Helyszíni egyeztetések, munkamegbeszélések, bejárások, műszaki ellenőrzések
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11. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.1/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka felmérése, megtervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Igény szerint előzetes konzultációt végez, helyszíni szemlével, rajzzal segíti a megfelelő
készülék kiválasztását
Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges szakhatósági engedélyek
beszerzésére (műemlék jellegű épület, védett homlokzat, zaj, a környezeti levegő állapota
stb.)
Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek,
jótállási feltételek meglétét
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket,
kialakításuk megfelelőségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hibakeresés és hibafelismerés
C típus Épületgépészeti rendszer
C típus Garanciális és jótállási feltételek
A típus NyEBSz előírások alkalmazása
C típus Hatósági eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Épületgépészeti rajz, gépkönyv, kapcsolási rajz értelmezése 20%
Vázlat rajz készítése Épületgépészeti-rendszerről 15%
Elemzés készítése tapasztalatokról 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az adattáblára,gépkönyvre, műszaki leírásra, kezelési utasításra vonatkozó hatósági
előírások ismerete
Időszakos felülvizsgálatokra, szilárdsági, tömörségi nyomáspróbára vonatkozó hatósági
előírások ismerete. A hatóságilag ajánlott formanyomtatványok kitöltésének ismerete
A gázrendszer szellőztető vezetékének kitorkolására vonatkozó hatósági előírások ismerete
A nyomás alatti berendezések hatósági veszélyességi osztályba sorolásának ismerete
A Gáz fűtő készülékek, kazánok: zárt-nyílt égésterű, gázvíz melegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű), stb. kiválasztásának ismerete, gépkönyvek, és az Internet segítségével
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának ismerete,
gépkönyvek, és az Internet segítségével
A biztonsági reteszfeltételek, hatósági szabályozásának ismerete. A gáz és olajégők
automatikájának hatósági biztonsági előírásainak ismerete
A gázelosztó hálózat felépítése,feladata, nyomás tartományok. A gázhálózaton található
szerelvények feladata működési elve szerelési ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.2/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket,
kialakításuk megfelelőségét
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gáztechnikai műszerek- és mérések fajtái
A típus Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai
B típus Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 100%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gázkémények, és csatlakozó idomok, szerkezete (pl.: LAS rendszer), a huzatmegszakító,
medinger tárcsa feladata működési elve, szerkezeti felépítése
A ventillátorok (axiál, radiál) feladata működési elvének, ismerete, gyakorlati alkalmazása
A hőmérséklet mérése: A mechanikai, dilatációs, a bimetál,az ellenállás termoelemes
hőmérő, gyakorlati alkalmazása
A nyomás mérése: folyadéktöltésű, membrános (szilfon membrán), bourdon csöves
nyomásmérők működési elvének, gyakorlati alkalmazásának ismerete
A gázelemzők:száraz, nedves elnyeletés, infravörös sugárzás, katalitikus elégetés alapján
működők, mágneses oxigénelemző gyakorlati alkalmazása
A gáz fűtő készülékek, kazánok: zárt-nyílt égésterű, gázvíz melegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű stb.) kiválasztásának, szerkezeti felépítésének ismerete
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának szerkezeti
felépítésének ismerete,
A biztonsági reteszfeltételek, hatósági szabályozásának ismerete. A gáz és olajégők
automatikájának hatósági biztonsági előírásainak ismerete, gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.1/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
A tüzelő berendezés felszerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra (víz, gáz, fűtés, elektromos), ellenőrzi a
csatlakozások tömörségét (víz, gáz)
Ellenőrzi a csatlakozások tömörségét (víz, gáz, fűtés)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszer
B típus Gázberendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai
C típus Berendezések átadásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Szabálykövető magatartás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Technológiai próbák végzése 30%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
82 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamos érintésvédelem fogalma, osztályozása, a törpefeszültség, kettős szigetelés, a
hurokellenállás, a NEFH fogalma értelmezése, az érintésvédelmi relé feladata működési
elve. A készülék villamos bekötési szabályainak, kapcsolási vázlatának ismerete
Az elektromos vezérlő áramkörök (áramútrajzok) rajzolvasási, a tüzeléstechnikai
gyakorlatnak megfelelő ismerete. Az elektronikus áramkörök feladata, felhasználása a
tüzeléstechnikai gyakorlatban
35 kW egységteljesítményű kiskazánok (kazán csoportok) működési elvének, felszerelési
szabályainak ismerete
Fűtési célra alkalmazott egyedi gázkészülékek: konvektorok, fali fűtők (zárt, nyílt égésterű)
működési elvének, felszerelési szabályainak ismerete
Gáz vízmelegítők (egyedi, központi): kéménybe kötött, és kémény nélküli, tárolós és
átfolyós rendszerű, a légtérőr működési elvének, felszerelési szabályainak ismerete
Kézi elzáró szakaszoló szerelvények, oldható csőkötések, karimás stb. szerkezete,
kiválasztásuk szempontjainak ismerete
Az üzemi záró szerelvényekhez alkalmazható tömítések, és felhasználási szempontjaik
ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.2/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
Az égéstermékelvezető rendszer felszerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csatlakoztatja a készülékek égéstermék elvezetését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus NyEBSz előírások alkalmazása
C típus Épületgépészeti rendszer
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémények (egyedi és gyűjtő) feladata, a kéményekre vonatkozó általános előírások
ismerete. A kémény illesztése a tüzelő berendezéshez. A csatlakozó idomok szerelése
Gázkémények és csatlakozó idomok, szerkezete (pl.: LAS rendszer), a huzatmegszakító,
medinger tárcsa feladata működési elve,szerkezeti felépítése. Gázkémény rendszerek
szerelési szabályainak ismerete
GMBSz és NyEBSz előírások alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.1/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyasztói berendezések karbantartása, javítása, üzembe helyezése gyakorlati
ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról
Beüzemel, javít, karbantart ipari gázégőket
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb.
állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hatósági eljárások
C típus Garanciális és jótállási feltételek
A típus NyEBSz előírások alkalmazása
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
A típus Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai
B típus Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai
B típus Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Épületgépészeti rajz, gépkönyv, kapcsolási rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
84 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nyomás, hőmérséklet határolók (termosztát, presszosztát) feladata, szerkezeti felépítése
A gyújtószerkezetek (piezzo, mágneses stb.), a gyújtó transzformátor, szerkezeti felépítése,
előforduló hibái, javításának ismerete
A biztonsági szerelvények feladata, működési elve, a rájuk vonatkozó külön hatósági
előírások (biztonsági idő, belső tömörségi osztályok stb.) szerkezeti felépítése,
javíthatóságuk, cseréjére vonatkozó ismeretek
Égővezérlő automatikák: szervo motoros programtárcsás, elektronikus vezérlésű szerkezeti
felépítése, beszabályozásuk gyakorlata
Időszakos felülvizsgálatokra, szilárdsági, tömörségi nyomáspróbára vonatkozó hatósági
előírások gyakorlati alkalmazása
A kombinált szelepek feladata működési elve alkalmazási területének, cseréjének ismerete.
Alkatrészei (hőelem, biztonsági mágnes, tömítések) cseréjének gyakorlata
Az égésbiztosítók feladata,működési elve, az ionizációs és UV lángőrök működési elve,
szerkezeti felépítése, előforduló hibái, javításának ismerete.
A berendezések üzembe helyezésénél betartandó előírások üzemi szintű ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.2/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
Fogyasztói berendezések karbantartása, javítása, beszabályozása elmélet ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai
reteszpróbát
Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését
Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb.
állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
Nyomáspróbát végez az átvevő jelenlétében (szilárdsági, tömörségi )
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus NyEBSz előírások alkalmazása
B típus Gáztechnikai műszerek- és mérések fajtái
A típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Épületgépészeti rajz, gépkönyv, kapcsolási rajz értelmezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
55 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyújtószerkezetek (piezzo, mágneses stb.), a gyújtó transzformátor feladata működési
elve
A biztonsági szerelvények feladata, működési elve, a rájuk vonatkozó külön hatósági
előírások (biztonsági idő, belső tömörségi osztályok stb.) elvi ismerete
Égővezérlő automatikák: szervo motoros programtárcsás, elektronikus vezérlésű feladata
működési elve,alkalmazása a tüzeléstechnikai gyakorlatban, beszabályozásuk elvi ismerete
Időszakos felülvizsgálatokra, szilárdsági, tömörségi nyomáspróbára vonatkozó hatósági
előírások elvi ismerete
A kombinált szelepek feladata működési elve alkalmazási területének, ismerete
Az égésbiztosítók feladata, működési elve, az ionizációs és UV lángőrök működési elve,
szerkezeti felépítésének elvi ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

107/4.0/0099-06

Szaktanácsadás,
dokumentáció

azonosítója

szk
szk
szk

107/4.1/0099-06
107/4.2/0099-06
107/4.3/0099-06

52
0
26

0
0
0

0
28 106
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.1/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaktanácsadás, dokumentáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról
Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési
nyilatkozatot ad
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszer
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Szolgáltatási napló vezetése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
52 óra elmélet osztálykeretben
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gáz fűtő készülékek, kazánok: zárt-nyílt égésterű, gázvíz melegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű) stb. kiválasztásának ismerete, gépkönyvek, és az Internet segítségével
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának ismerete,
gépkönyvek, és az Internet segítségével
A 51/1999 (XII. 25) BM rendelet előírásainak ismerete égéstermék elvezetőkre. A
szellőztetés előírásai (természetes, mesterséges),140 kW feletti berendezések helységének
légellátása szellőztetése
A villamos érintésvédelem fogalma, osztályozása,a törpefeszültség,kettős szigetelés, a
hurokellenállás, a NEFH fogalma értelmezése, az érintésvédelmi relé feladata működési
elve
Kémények (egyedi, gyűjtő)feladata, a kéményekre vonatkozó általános előírások ismerete.
A kéményhuzat, kéménykeresztmetszet közelítő számítása. A kémény illesztése a tüzelő
berendezéshez
A gázelemzők: száraz, nedves elnyeletés, infravörös sugárzás, katalitikus elégetés alapján
működők, mágneses oxigénelemző mérési elve
A hőmérséklet mérése: A mechanikai, dilatációs, a bimetál,az ellenállás termoelemes
hőmérő, működési elve. A nyomás mérése: folyadéktöltésű, membrános (szilfon
membrán), bourdon csöves nyomásmérők működési elvének ismerete
A biztonsági reteszfeltételek, hatósági szabályozásának ismerete. A gáz és olajégők
automatikájának hatósági biztonsági előírásainak ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.2/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaktanácsadás, ismeretfelújítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról
Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési
nyilatkozatot ad
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszer
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Gáz fűtő készülékek , kazánok: zárt-nyílt égésterű, gáz vízmelegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű stb.) kiválasztásának ismerete, gépkönyvek, és az Internet segítségével
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának ismerete,
gépkönyvek, és az Internet segítségével
Elemi szintű számítógép használat ECDL 1-7. A számítógép kezelése a különböző típusú
adminisztrációs,dokumentálási, folyamat irányítási feladatok megoldása érdekében

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.3/0099-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaktanácsadás, Eu-s ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja, kioktatja a készülékek használatáról
Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, hatósági szabványos kivitelezői-szerelési
nyilatkozatot ad
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszer
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Szabálykövető magatartás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Gáz fűtő készülékek, kazánok: zárt-nyílt égésterű, gáz vízmelegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű), stb. kiválasztásának ismerete, gépkönyvek, az Internet segítségével
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának ismerete,
gépkönyvek, és az Internet segítségével
A PED/SPV nyomástartó brendezések-9/2001.(IV.5.) GMr, a GAD gázfogyasztó
készülékek 22/1998. (IV. 17.) IKIMr rendelet értelmezése a szakma tárgyára vonatkozó
ismeretei
MSz-EN szabvány ajánlása szerinti,tüzelő berendezések, és szerelvények nevének legalább
egy európai köznyelven (német, angol, francia) való ismerete, idegen nyelvű olvasott
szöveg megértése
Az EU-s jogharmonizáció értelmezése. Az Európai minőségbiztosítási rendszer, a CE
megfelelőségi jelölés értelmezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

107/1.0/0103-06

A munka felmérése,
megtervezése,
előkészítése,
szaktanácsadás

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

107/1.1/0103-06
107/1.2/0103-06
107/1.3/0103-06
107/1.4/0103-06
107/1.5/0103-06
107/1.6/0103-06

36
66
42
30
24
30

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
228
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka felmérése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátás,
égéstermék elvezetés megfelelőségét
Feltárja az gátló vagy kizáró tényezőket
Felméri a gáz és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék további
javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
B típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztonságtechnikai eszközök használata
4. szint Mérőeszközök, műszerek használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
nformációk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Épületgépészeti rajz, gépkönyv, kapcsolási rajz értelmezése 20%
Vázlat rajz készítése Épületgépészeti-rendszerről 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az SI mértékegység rendszer az alap és származtatott mértékegységek. Az idő, a
hosszúság, a tömeg, az erő, erőtér fogalma mértékegysége
A munka, a teljesítmény, a hőmennyiség, belső energia fogalma mértékegysége,
egyszerűbb számítások
A levegő sűrűségkülönbségéből adódó természetes körfolyamat, a huzat keletkezésének
elve
Az adattáblára, gépkönyvre, műszaki leírásra, kezelési utasításra vonatkozó hatósági
előírások ismerete
A gázrendszer szellőztető vezetékének kitorkolására vonatkozó hatósági előírások ismerete

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A munka megtervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátás,
égéstermék elvezetés megfelelőségét
Feltárja az gátló vagy kizáró tényezőket
Felméri a gáz és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék további
javítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
B típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
C típus Hatósági eljárás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Biztonságtechnikai eszközök használata
4. szint Mérőeszközök, műszerek használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
nformációk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Épületgépészeti rajz, gépkönyv, kapcsolási rajz értelmezése 20%
Vázlat rajz készítése Épületgépészeti-rendszerről 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A folyadékok, gázok áramlása, a Bernoulli egyenlet értelmezése, a szűkítő elemek szerepe
a mérés és tüzeléstechnikában, egyszerűbb számítások
A hőmérséklet, a nyomás, a térfogat mint állapotjelző fogalma, mértékegysége. Az
egyetemes gáztörvény értelmezése, egyszerűbb számítások
Az elektromos vezérlő áramkörök (áramútrajzok)rajzolvasási, a tüzeléstechnikai
gyakorlatnak megfelelő ismerete
Az elektronikus áramkörök feladata, felhasználása a tüzeléstechnikai gyakorlatban
A gáz és olajtüzelésű berendezések üzemeltetésére (légellátás, szellőztetés, égéstermék
elvezetés) vonatkozó előírások ismerete. A légtérszükséglet számításának ismerete
Kémények feladata, a kéményekre vonatkozó általános előírások ismerete. A kéményhuzat,
kéménykeresztmetszet közelítő számítása. A kémény illesztése a tüzelő berendezéshez
Gázkémények,szerkezete (LAS rendszer), a huzatmegszakító, medinger tárcsa feladata
működési elve,szerkezeti felépítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.3/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A munkával kapcsolatos szaktanácsadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a
kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
B típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint Elemi számolási készség
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égés elmélete, a gáz-levegő arány, a légfelesleg tényező, levegő szükséglete az égés
terméke, ezek elvi ismerete
Az égés sebessége, lassú, gyors, robbanásszerű (csőmodell), lángleszakadás visszaégés
lángstabilizálás módjai, ezek elvi ismerete
A tüzelés gazdaságossági szempontjai, az égés minősége, a tüzelés hatásfoka, tüzelési
veszteségek elvi ismerete számpéldák hatásfok számításra
Az égés terméke a füstgáz, elemzése, összetétele ,hulladékhőjének hasznosítása, a
gazdaságosság javítása
Villamos alapismeretek:áram feszültség, ellenállás, áramkörök(pl. hídáramkör), villamos
munka, teljesítmény, egyenáram váltó áram, egy-három fázis. Egyszerűbb számítások
Túláramvédelem, olvadó biztosítók, kismegszakítók feladata működési elve. A
mágneskapcsolók és relék feladata működési elve (reed relé), felhasználhatósága a
tüzeléstechnikában
Égővezérlő automatikák: szervo motoros programtárcsás, elektronikus vezérlésű feladata
működési elve, alkalmazása a tüzeléstechnikai gyakorlatban
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.4/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A szükséges anyagok kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai kereskedelmi alapismeretek
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biztonsági szerelvények feladata, működési elve, a rájuk vonatkozó külön hatósági
előírások (biztonsági idő, belső tömörségi osztályok stb.), kiválasztásuk szempontjainak
ismerete
.A csapok, tolózárak feladata, működése szerkezeti felépítése, alkalmazásának feltételei
gázra vonatkozó hatósági előírások. A gáz-olaj szűrők feladata, szerkezeti felépítése,
tisztításának ismerete
Az égésbiztosítók feladata,működési elve, az ionizációs és UV lángőrök működési elve,
kiválasztásuk ismerete
A gyújtószerkezetek (piezzo, mágneses stb.), a gyújtó transzformátor feladata működési
elve, kiválasztásuk szempontjainak ismerete
A gyújtó égő feladata működése,szerkezeti felépítésének ismerete. A szabványos
teljesítmény határok ezekhez tartozó hatósági előírások, kiválasztásuk szempontjainak
ismerete
A mágnes szelepek feladata,fajtái, működési elve,kiválasztásuk szempontjainak ismerete.
A kombinált szelepek feladata működési elve alkalmazási területének, ismerete
A nyomás, hőmérséklet határolók (termosztát, presszosztát) feladata, működési elve,
kiválasztásuk szempontjainak ismerete
A bojtárszelep a gázhiánybiztosító a levegő nyomás kapcsoló, feladata működési elve
kiválasztásuk szempontjainak ismerete
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.5/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A szükséges szerszámok, mérőeszközök kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szakmai kereskedelmi alapismeretek
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános mechanikai kéziszerszámok(kalapács,fémfűrész,villáskulcsok,dugókulcsok, stb.
feladatának, kiválasztásának ismerete. Gázkészülék szereléséhez, a gyártó cégek által
javasol kéziszerszámok feladatra való alkalmazásának ismerete
Gépi (kézi)szerszámok(fúrógépek csiszológépek,köszörűk stb.)
Előrajzoló és mérőeszközök (ceruza, derékszög, mérőszalag, tolómérő) ismerete
Villamos szerelés szerszámainak (kombinált fogó, csavarhúzó, szemhajlító, blankoló stb.)
feladatra való alkalmasságának ismerete. A NEFH és hurok ellenállás méréséhez szükséges
univerzális műszer, működésének, próbaterhelés kiválasztásának ismerete
Mérőműszerek, mérőeszközök: a hőmérséklet, a nyomás, a szint, a hőmennyiség, a
gázösszetétel (gázelemzők), a fűtőérték (kaloriméter), univerzális mérőbőröndök, belső
tömörtelenség vizsgálók,szivárgásvizsgálók működési elvének, kiválasztásának ismerete
Forrasztóberendezések: elektromos (forrasztó páka stb.) és gázüzemű működésének
kiválasztásának ismerete
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/1.6/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A szükséges jogszabályok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Hatósági eljárás módjai
C típus Berendezések átadásának módjai
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A 51/1999 (XII. 25) BM rendelet előírásainak ismerete égéstermék elvezetőkre
A 2/2002 BM rendelet előírásainak ismerete, hasadó-nyíló felületekre
A berendezések üzembe helyezésénél betartandó előírások üzemi szintű ismerete
A biztonsági reteszfeltételek, hatósági szabályozásának ismerete
A gáz és olajégők automatikájának hatósági biztonsági előírásainak ismerete
Gázkészülékek erősáramú villamos hálózatra csatlakoztatásának, hatósági előírásainak
ismerete
Időszakos felülvizsgálatokra, szilárdsági, tömörségi nyomáspróbára vonatkozó hatósági
előírások ismerete. A hatóságilag ajánlott formanyomtatványok kitöltésének ismerete
A nyomás alatti berendezések hatósági veszélyességi osztályba sorolásának ismerete. A
NYEBSZ helyszínre adaptált előírásainak ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunális gázkészülékek üzembe helyezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket.
Ellenőrzi a biztonsági és szabályzó-vezérlő elemek működésének helyességét
Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Külső belső tömörtelenség ellenőrzést végez
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai
reteszpróbát
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Átadja a beüzemelt berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gázberendezés elektromos bekötésének szabályai
A típus Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
B típus Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai
B típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C típus Berendezések átadásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tüzeléstechnikai eszközök használata
5. szint Tüzeléstechnikai jelképek és színjelölések értelmezése
4. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
4. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
5. szint Jelképek és színjelölések értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Lakatos-Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biztonsági szerelvények feladata, működési elve, a rájuk vonatkozó külön hatósági
előírások (biztonsági idő, belső tömörségi osztályok stb.), szerkezeti felépítése
.A csapok, tolózárak feladata, működése szerkezeti felépítése, alkalmazásának feltételei
gázra vonatkozó hatósági előírások. A gáz-olaj szűrők feladata, szerkezeti felépítése,
tisztításának ismerete
Az égésbiztosítók feladata,működési elve, az ionizációs és UV lángőrök működési elve,
kiválasztásuk ismerete, szerkezeti felépítése
A gyújtószerkezetek (piezzo, mágneses stb.), a gyújtó transzformátor feladata működési
elve, szerkezeti felépítése
A gyújtó égő feladata működése,szerkezeti felépítésének ismerete. A szabványos
teljesítmény határok ezekhez tartozó hatósági előírások, szerkezeti felépítése
A mágnes szelepek feladata,fajtái, működési elve,kiválasztásuk szempontjainak ismerete.
A kombinált szelepek feladata működési elve alkalmazási területének, ismerete
A nyomás, hőmérséklet határolók (termosztát, presszosztát) feladata, működési elve,
szerkezeti felépítése
A bojtárszelep a gázhiánybiztosító a levegő nyomás kapcsoló, feladata működési elve,
szerkezeti felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/2.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunális gázkészülékek cseréje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket.
Ellenőrzi a biztonsági és szabályzó-vezérlő elemek működésének helyességét
Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Külső belső tömörtelenség ellenőrzést végez
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai
reteszpróbát
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Átadja a beüzemelt berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Lakatos-Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos alapismeretek:áram feszültség, ellenállás, áramkörök (pl. hídáramkör), villamos
munka, teljesítmény, egyenáram váltó áram, egy-három fázis mérése. Gyakorlati
alkalmazása, egyszerű áramkörök létrehozása
Túláramvédelem, olvadó biztosítók, kismegszakítók feladata működési elve. A
mágneskapcsolók és relék feladata működési elve (reed relé), felhasználhatósága a
tüzeléstechnikában, gyakorlati alkalmazása
Égővezérlő automatikák: szervo motoros programtárcsás, elektronikus vezérlésű feladata
működési elve,alkalmazása a tüzeléstechnikai gyakorlatban. A készülékek programozása
beállítása
Háztartási, kommunális (nagykonyhai) tüzelő berendezések osztályozása, működésének,
szerkezeti felépítésének ismerete. A csereszavatosság ismerete
Fűtési célra alkalmazott egyedi gázkészülékek: konvektorok, fali fűtők (zárt, nyílt égésterű)
működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete. A csereszavatosság ismerete
Gáz vízmelegítők(egyedi, központi): kéménybe kötött, és kémény nélküli, tárolós és
átfolyós rendszerű, a légtérőr működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete. A
csereszavatosság ismerete
35 kW egységteljesítményű kiskazánok (kazán csoportok) működési elvének, szerkezeti
felépítésének ismerete. A csereszavatosság ismerete
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

107/3.0/0103-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunális gázkészülékek karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a villamos motorok, ventilátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét és
szükség esetén az áramfelvételét, szállítóteljesítményét
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
A vezérlés automatika állapotát ellenőrzi
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Átadja a beüzemelt berendezést
Beüzemel, karbantart, javít háztartási gázkészülékeket
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Hibakeresés, hibajelenségek és okok összefüggései
B típus Gáztechnikai műszerek fajtái és mérési lehetőségei
B típus Gázkészülék beszabályozásának műveleti szabályai
B típus Gázberendezés elektromos bekötésének szabályai
A típus Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai
C típus Garanciális és jótállási feltételek
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C típus Berendezések átadásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Lakatos-Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biztonsági szerelvények feladata, működési elve, a rájuk vonatkozó külön hatósági
előírások (biztonsági idő, belső tömörségi osztályok stb.) szerkezeti felépítése,
javíthatóságuk, cseréjére vonatkozó ismeretek
A mágnes szelepek feladata,fajtái, működési elve,szerkezeti felépítése. A belső tömörség
ellenőrzés elve, készülékeinek feladata működési elve, gyakorlati alkalmazása
Az égésbiztosítók feladata, működési elve, az ionizációs és UV lángőrök működési elve,
szerkezeti felépítése, előforduló hibái, javításának ismerete
A gyújtószerkezetek (piezzo, mágneses stb.), a gyújtó transzformátor feladata működési
elve, szerkezeti felépítése, előforduló hibái, javításának ismerete
A gyújtó égő feladata működése, szerkezeti felépítésének ismerete. A szabványos
teljesítmény határok ezekhez tartozó hatósági előírások, előforduló hibái, javításának
ismerete
A kombinált szelepek feladata működési elve alkalmazási területének, cseréjének ismerete
A nyomás, hőmérséklet határolók (termosztát, presszosztát) feladata, működési elve,
szerkezeti felépítése
A bojtárszelep a gázhiánybiztosító a levegő nyomás kapcsoló, feladata működési elve
szerkezeti felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/3.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunális gázkészülékek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Információk alapján és műszerrel hibát keres, megállapítja a hibát
Alkatrészt javít cserél
A vezérlés automatika állapotát ellenőrzi
Ellenőrzi égőfejeknél a program futását, a szellőztetést (szellőztetési időt)
Beüzemeli, gáz alá helyezi a rendszert
Átadja a beüzemelt berendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Lakatos-Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázégők osztályozása:injektoros, diffúziós, színgáz, kényszerlevegős, előkeveréses.
Előre gyártott égő típusok, égőfejek, fúvókák elvi működésének, szerkezeti felépítésének
ismerete
Háztartási, kommunális (nagykonyhai) tüzelő berendezések osztályozása, működésének,
szerkezeti felépítésének ismerete
Fűtési célra alkalmazott egyedi gázkészülékek: konvektorok, fali fűtők (zárt, nyílt égésterű)
működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
Gáz vízmelegítők (egyedi, központi): kéménybe kötött, és kémény nélküli, tárolós és
átfolyós rendszerű, a légtérőr működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
35 kW egységteljesítményű kiskazánok (kazán csoportok) működési elvének, szerkezeti
felépítésének ismerete
Gázüzemű hősugárzók:infravörös, sötéten sugárzó, katalitikus működési elvének,
szerkezeti felépítésének ismerete
A kombinált szelepek feladata működési elve alkalmazási területének, cseréjének ismerete.
Alkatrészei (hőelem, biztonsági mágnes, tömítések), cseréjének gyakorlata
Az égésbiztosítók feladata, működési elve, az ionizációs és UV lángőrök működési elve,
szerkezeti felépítése, előforduló hibái, javításának ismerete
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18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A gázellátó rendszer ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb.
állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
A biztonsági, üzemi szerelvények állapotát ellenőrzi
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus GMBSZ és NyEBSz előírások
B típus Üzemeltetési és karbantartási módok
B típus Készülékek és berendezések
A típus Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
C típus Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C típus Berendezések átadásának módjai
D típus Légállapot és zaj-mérő műszerek alkalmazási lehetőségei, mérési eredmények
minősítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázelosztó hálózat felépítése, feladata, nyomás tartományok. A gázhálózaton található
szerelvények feladata működési elve szerelési ismerete
A gázfogadó állomás működési elve, szerelvényeinek feladata kezelése (gyorszár,
nyomásszabályozó szűrők, mérőrendszer stb.), szerelési ismerete
A gázok (PB, földgáz) tüzeléstechnikai, élettani, biztonságtechnikai, környezetvédelmi
tulajdonságainak elvi ismerete
A PB gázellátó rendszerek, elpárologtatók elvi felépítése, működési elvének ismerete
A biztonsági gyorszár feladata, működési elvének, szerkezeti felépítésének, javításának
ismerete
A biztonsági lefúvató szelepek (gáz) feladata fajtái elvi működése, szerkezeti felépítésének
ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/4.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ipari gáztüzelő berendezés karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a gáz és tüzeléstechnikai berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék további
javítását
A készülék ellenőrzéséhez hibajelenséget imitál, elvégzi a biztonsági és technológiai
reteszpróbákat
Ellenőrzi a gáztüzelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest
megfelelőségét, megtisztítja az égőfejet, fúvókákat
Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és hőtechnikai méréseket
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
Teljesítmény hatásfokot mér, számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Építési terület
Képzési idő:
63 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mágneses erőtér fogalma, hatásai, a villamos motor, generátor, transzformátor működési
elve. A háromfázisú váltakozó áram, a háromfázisú motor (aszinkron) működési
elve,üzemi tulajdonságai, fordulatszám szabályozása, hőtechnikai alkalmazása
A gázégő gyújtási programjának (szellőztetés, gyújtás, retesz feltételek) ismerete
Terményszárítók mint felhasználási terület, kaloriferek működési elvének, szerkezeti
felépítésének ismerete
Nagyteljesítményű gázblokkégők:az égő és biztonsági szerelvény szakaszának feladata,
működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
Egy-egy igen nagy teljesítményű (pl. forgódobos kemence), változtatható lánghosszúságú
egyedi tervezésű égő működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
A szelep, szabályozó szelep feladata, működése felépítése, alkalmazhatóságának feltételei
A hajtómű feladata, működési elve,szerkezeti felépítése, beállítása, szerelvényei (végállás,
nyomaték kapcsoló, %-os állásjelző stb.)
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19. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/5.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Olajellátó rendszer ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a tüzelő olajellátást (olajtároló és a napi olajtartály), utána üzembe helyezi
Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenít
Ellenőrzi az olajszintet a tárolóban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus GMBSZ és NyEBSz előírások
B típus Üzemeltetési és karbantartási módok
B típus Készülékek és berendezések
A típus Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
C típus Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C típus Berendezések átadásának módjai
D típus Légállapot és zaj-mérő műszerek alkalmazási lehetőségei, mérési eredmények
minősítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az olajellátó rendszer felépítése, működési elve, biztonsági, üzemi szerelvényeinek
feladata, működési elve szerelési ismerete
Az olaj helyi tárolása, a tároló tartályok és biztonsági üzemi szerelvényeinek feladata,
működési elve szerelési ismerete
Az olaj szállítása, szivattyúzhatósága, porlaszthatósága, ezekhez tartozó hőmérséklet
nyomás, közeg és a technológiát megvalósító berendezések feladata, működési elve
szerelési ismerete
A nagy olajtartályok elvi felépítése feladata, működtetésére vonatkozó hatósági előírások
ismerete, gyakorlati alkalmazása
Az olaj melegítése, a hőcserélők működési elve szerkezeti felépítése. Az olajszivattyúk
feladata működési elve, szerkezeti felépítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/5.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Olajtüzelő berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Olajtüzelő berendezést karbantart, javít
Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hő hatására működő biztonsági szelepet
Ellenőrzi beállítja az olajnyomást, a porlasztási hőmérsékletet
Ellenőrzi az olajszintet a tárolóban
Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és hőtechnikai méréseket
Füstgáz elemzést végez, füstgáz hőmérsékletet mér
Teljesítmény hatásfokot mér, számol
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az olajok (könnyű, nehéz, tüzelő) tüzeléstechnikai, élettani, biztonságtechnikai,
környezetvédelmi tulajdonságainak elvi ismerete
Az olajszivattyú olajnyomás határolójának és a hőre záró biztonsági szelep feladata,
működési elvének, szerkezeti felépítésének, szerelésének ismerete
Az olajégők csoportosítása a porlasztás lényege, egyszerű nyomásporlasztásos fúvóka
rendszer, az olajégő fej működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
A porlasztásos olajégők, a vissza folyásos fúvókarandszer működési elvének, szerkezeti
felépítésének, tisztításának karbantartásának ismerete
A forgóserleges porlasztó működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
Közegporlasztású olajégők működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
Kombinált és alternatív égők működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
A sűrűség, a fajsúly, a viszkozitás fogalma mértékegysége, a Reynolds szám értelmezése
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20. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/6.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A szabályozó és retesz rendszer ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával
Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését
Biztosítja és ellenőrzi a gáz és tüzeléstechnikai készülék beüzemelésének, üzembe
helyezésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a
kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Készülékek és berendezések
A típus GMBSZ és NyEBSz előírások
A típus Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
C típus Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
B típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
C típus Hatósági eljárás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Műszaki táblázatok értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kémiai alapismeretek: rendszám, tömegszám, anyagmennyiség (mól), oldatok, pH érték,
vízkeménység fogalma. Gázok keveredésének elmélete. Egyszerűbb keveredési számítások
A hőátadás, hővezetés, hősugárzás, párolgás, kondenzáció fogalma értelmezése,
felhasználási területei
A víz halmazállapotai, állapotábrája, forrásponti adatai, kritikus hőmérséklet nyomás. Az
állapotábra értelmezése
A szabályozási kör felépítése, az egyes tagok feladata, a szabályozások jellege (P, I, D) A
szabályozókör szerkezeti egységeinek (mérő, alapjelképző, összehasonlító erősítő,
beavatkozó, végrehajtó) működési elve
Hőmérséklet szabályozók segédenergia nélküli (bojler, Samson) termosztát,
csőmembrános merülő termosztátok feladata működési elve, alkalmazása a
tüzeléstechnikai gyakorlatban
Nyomásszabályozók:segédenergia nélküli, rugó, súlyterhelésű, tűztérnyomás szabályozó
feladata működési elve, alkalmazása a tüzeléstechnikai gyakorlatban
Teljesítmény szabályozás feladata, az állásos teljesítményszabályozók feladata, működési
elve, a folyamatos teljesítmény szabályozás feladata alkalmazási területe
Pneumatikus-hidraulikus segédenergiák szerepe a tüzeléstechnikában NÁ 200 -nál
nagyobb automatikus záró szerelvények
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/6.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A füstgáz rendszer ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a füstgázt (hőmérséklet, összetétel)
Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít
Füstgáz elemzést végez, füstgáz hőmérsékletet mér
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termodinamika, a belsőenergia, a termodinamikai, mechanikai munkavégzés fogalma, a
körfolyamatok, a hőtan főtételei, a PV diagramm értelmezése
Gáz-levegő, olaj-levegő arányszabályozó feladata működési elve, alkalmazása a
tüzeléstechnikai gyakorlatban
Kémények feladata, a kéményekre vonatkozó általános előírások ismerete. A kéményhuzat,
kéménykeresztmetszet közelítő számítása. A kémény illesztése a tüzelő berendezéshez
Gázkémények,szerkezete (LAS rendszer), a huzatmegszakító, medinger tárcsa feladata
működési elve,szerkezeti felépítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/6.3/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzemmenet ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Ellenőrzi a lángot, az üzemelést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőmérséklet mérése: A mechanikai, dilatációs, a bimetál, az ellenállás termoelemes
hőmérő, a sugárzásmérő pirométerek működési elve, gyakorlati alkalmazása
A nyomás mérése: az U csöves, a membrános (normál, csőmembrános), a csőrugós
nyomásmérő, a barton cella feladata működési elve, gyakorlati alkalmazása
Szintmérés: A vízállás mutató, úszós, fenéknyomás mérésen alapuló, mágneses,
ultrahangos elven működő szintmérők működési elve, gyakorlati alkalmazása
A nem villamos mennyiségek (hőmérséklet, nyomás, szint , elmozdulás) villamos jellé
alakításának elve
Áramló közegek mennyiség mérése: a szűkítő elemek, a turbinás, oválkerekes, állandó
nyomásesésű (rotaméter), induktív áramlásmérők működési elve, alkalmazása a
hőtechnikai gyakorlatban
Gázmennyiség mérők: membrános forgódobos, forgó dugattyús mennyiségmérő, működési
elve, szerkezeti felépítése, gyakorlati alkalmazása
Szint szabályozás segédenergia nélküli (pl. Haneman), mágneses, villamos elven működő
úszós szint szabályozó működési elve, alkalmazása a tüzeléstechnikai gyakorlatban
A folyamat irányító rendszer, folyamat ábráinak, a rendszer feladatának, működési elvének,
számítógépes kezelésének ismerete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/6.4/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdaságosság ellenőrzése mérésekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a szükséges tüzeléstechnikai és hőtechnikai méréseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
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Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az égés terméke a füstgáz, elemzése, összetétele, hulladékhőjének hasznosítása, a
gazdaságosság javítása
A gázelemzők: száraz, nedves elnyeletés,infravörös sugárzás, katalitikus elégetés alapján
működők, mágneses oxigénelemző mérési elve, gyakorlati alkalmazása
Tüzelő anyagok fűtőérték mérésének ismerete
A villamos mérési elvek: áram, feszültség, ellenállás teljesítmény mérésének ismerete,
gyakorlati alkalmazása
Gáz-levegő, olaj-levegő arányszabályozó feladata működési elve, alkalmazása a
tüzeléstechnikai gyakorlatban
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21. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/7.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédüzemi berendezések karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi, tisztítja a segédüzemi kalorikus gépeket
Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja
Elvégzi a rendszerelemek(csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését, mozgató, forgató
mechanizmusok kenését vagy szükség szerinti cseréjét.
Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó- forgó géprészek dinamikus állapotát (rezgés, hang,
melegedés stb.)
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátás,
égéstermék elvezetés megfelelőségét
Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Lemezalakítási technológia
A típus GMBSZ és NyEBSz előírások
A típus Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
C típus Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
B típus Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
C típus Égéstermék elvezető rendszerek ismerete, telepítési és kiépítési szabályai
C típus Hatósági eljárás módjai
D típus Légállapot és zaj-mérő műszerek alkalmazási lehetőségei, mérési eredmények
minősítésének módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tüzeléstechnikai tanműhely
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ventillátorok (axiál, radiál) feladata működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
Víz szivattyúk (dugattyús, forgódugattyús, centrifugál stb.),víz áramlásbiztosítók,
működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
Olajszivattyúk: olajadagoló, fogaskerék olajszivattyú (kis, közép, nagynyomású), csavar
szivattyú, nyomáshatároló feladata, működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
A fűtési rendszerek osztályozása, alsó felsőelosztású rendszerek felépítése, biztonsági
berendezéseinek,kezelésének ismerete. Központi kialakítású légfűtő rendszerek ismerete,
hőlégfúvó kalriferek működési elvének, szerkezeti felépítésének ismerete
A kisnyomású gőzfűtési rendszer, és biztonsági berendezéseinek (feladat, működési elv)
ismerete kondenz edénye fajtáinak, szerkezeti felépítésének, ismerete
A fűtőtestek, radiátorok, tágulási tartályok (nyitott, zárt) típusainak, szerkezeti
felépítésüknek, működési elvűknek ismerete. Kiválasztási szempontok (teljesítmény,
méret) ismerete
Biztonsági és szabályozó szerelvények (termosztatikus radiátorszelep, légtelenítő szelep,
lefúvató szelep) működési elve, szerkezeti felépítése
Kézi elzáró szakaszoló szerelvények, oldható csőkötések, karimás stb. szerkezete,
kiválasztásuk szempontjainak ismerete. Az üzemi záró szerelvényekhez alkalmazható
tömítések, és felhasználási szempontjaik ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/7.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Hatósági vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a rendszert, a NYEBSz által előírt módon, hatósági-biztonsági nyomáspróbára.
Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátás,
égéstermék elvezetés megfelelőségét
Ellenőrzi a tüzelő- és segédberendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest stb.
állapotát, megtisztítja az égőfejeket, fúvókákat
Ellenőrzi a reteszek működését, meglétét, elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai
reteszpróbát
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Gáz és Tüzeléstechnikai mérőszoba
Képzési idő:
42 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Időszakos felülvizsgálatokra, szilárdsági, tömörségi nyomáspróbára vonatkozó hatósági
előírások végrehajtásának gyakorlati ismerete. A hatóságilag ajánlott formanyomtatványok
kitöltésének ismerete
A kémények (egyedi-gyűjtő), gázkémények,és tartozékainak (huzatmegszakító, medinger
tárcsa) égéstermék elvezetésével szemben támasztott követelmények betartásának,
gyakorlati vizsgálata
Robbanásveszélyes gázkoncentráció elleni védelem, hasadó-nyílló felület ellenőrzése
hatósági jelenlét mellett, ezek gyakorlati ismerete
A biztonsági reteszfeltételek a gáz és olajégők automatikájának biztonsági előírásainak
ellenőrzése hatósági jelenlét mellett, ezek gyakorlati ismerete
Külső belső tömörtelenség ellenőrzésének gyakorlati ismeretei
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22. TANANYAGEGYSÉG

107/8.0/0103-06

Adminisztrációs,
munkavédelmi,
tűzvédelmi,
ergonómiai
tevékenység

jellege

azonosítója

szk

107/8.1/0103-06

13

0

0

szk

107/8.2/0103-06

26

0

0

szk

107/8.3/0103-06

13

0

0

szk

107/8.4/0103-06

13

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/8.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a helyi, üzemi, szakmaspecifikus tevékenységet
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációs munkát végez
Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási,
számítógépes nyilvántartást vezet
Javaslatokat tesz a munkája során szerzett tapasztalatai alapján a javítási, szerelési és
karbantartási utasítások pontosítására
Jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
1. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki felülvizsgálat, üzembe helyezés, hatóság által ajánlott, dokumentálási formáinak
ismerete
Az elszámolási mérésekkel kapcsolatos tennivalók dokumentálása
Az üzemi rendkívüli események (üzemzavarok, baleset) dokumentálásával kapcsolatos
ismeretek, hatósági előírások
A folyamatos üzemmenettel kapcsolatos paraméterek, üzemi naplók dokumentálásával
kapcsolatos ismeretek
Egyéb külön utasításban megfogalmazott ismeretek
Karbantartási, javítási naplók, szerviz könyvek vezetésének ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/8.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja, műszaki felülvizsgálatot. Hatósági szabványos kivitelezői szerelési
nyilatkozatot ad
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C típus Berendezések átadásának módjai
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Munka , tűzvédelmi szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők kioktatásáról, munkavédelmi, oktatásról szóló hatósági rendelkezések ismerete
A villamos balest védelem: a villamos áram élettani hatása, elsősegélynyújtás áramütés
esetén teendők gyakorlati ismerete
A villamos érintésvédelem fogalma, osztályozása, a törpefeszültség, kettős szigetelés, a
hurokellenállás, a NEFH fogalma értelmezése, az érintésvédelmi relé feladata működési
elve
A tűztérrobbanás megelőzésére tett intézkedések ismerete, a védelmi készülékek (robbanás
veszélyes gázkoncentrációt jelző, hasadó-nyíló felületek feladatának működési elvének,
kezelésének ismerete
Kazánházi gáztűz esetén teendők ismerete
Gáz és olajszivárgás esetén teendők ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/8.3/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Dokumentálja, műszaki felülvizsgálatot. Hatósági szabványos kivitelezői szerelési
nyilatkozatot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Berendezések átadásának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 25%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 25%
Technológiai próbák végzése 25%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Munka , tűzvédelmi szaktanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kezelők kioktatásáról, , tűzvédelmi oktatásról szóló hatósági rendelkezések ismerete
Tűzoltó készülék típusok, és központi tűzvédelmi rendszerek kezelésének ismerete. A
teljesítmény határokhoz tartozó tűzoltó készülékek (tűzvédelmi rendszerek) működtetésére
vonatkozó hatósági előírások ismerete
Elsősegélynyújtás égési, forrázási sérülés esetén teendők ismerete
A kazánházi tűz-gáztűz esetén teendők ismerete
A tüzelő berendezések, ellátó rendszerek elhelyezésére vonatkozó jogszabályok ismerete
(védőtávolság, robbanás veszélyességi zónák, szellőztető vezeték kitorkolása)
A tűzveszélyes építmények, gázfogadó állomásra vonatkozó anyagok (tűzállósági
fokozat), robbanásbiztos villamos készülékek telepítésére vonatkozó szabályok ismerete

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/8.4/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Eergonómiai tevékenység
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Berendezések átadásának módjai
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
13 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foglalkozási-, egészségügyi-, foglalkozási ártalmak
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények. A szakmai érdekképviseletek jelentősége
a jogi képviselet fontosságának ismerete
1995. évi LIII. törvény a környezetvédelem ált szabályíró, hulladékok, veszélyes
hulladékok kezelése, tárolása, a munkahelyi környezet tisztasága
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

107/9.0/0103-06

Ismeretfelújítás Eu-s
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szk
szk

107/9.1/0103-06
107/9.2/0103-06
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0
0

0
0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/9.1/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Ismeretfelújítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a
kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Dokumentálja, műszaki felülvizsgálatot. Hatósági szabványos kivitelezői szerelési
nyilatkozatot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Gáz fűtő készülékek, kazánok: zárt-nyílt égésterű, gázvíz melegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű) stb. kiválasztásának ismerete, gépkönyvek, és az Internet segítségével
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának ismerete,
gépkönyvek, és az Internet segítségével
Elemi szintű számítógép használat ECDL 1-7. A számítógép kezelése a különböző típusú
adminisztrációs, dokumentálási, folyamat irányítási feladatok megoldása érdekében

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
107/9.2/0103-06
A tananyagelem megnevezése:
Eu-s ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a
kezelési és üzemeltetési tudnivalókat, elvégezteti a bekapcsolást, kikapcsolást, újraindítást
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Garanciális és jótállási feltételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gáz fűtő készülékek, kazánok: zárt-nyílt égésterű, gázvíz melegítők (átfolyós, tárolós
rendszerű) stb. kiválasztásának ismerete, gépkönyvek, és az Internet segítségével
A tüzelő berendezések üzemi, biztonsági szerelvények (mágnes szelepek, égésbiztosítók,
kombinált szelepek, égők, égőfejek, hőcserélők stb.) kiválasztásának ismerete,
gépkönyvek, és az Internet segítségével
MSz-EN 746 szabvány ajánlása szerinti, tüzelő berendezések, és szerelvények nevének
legalább egy európai köznyelven (német, angol, francia) való ismerete, idegen nyelvű
olvasott szöveg megértése
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