HŰTŐ- ÉS KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ, KARBANTARTÓ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
–

a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje

– 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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– a 33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó 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: 33 522 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7439

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
30 %
70 %

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
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Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
szervezhető
az utolsó szakképző évfolyamot megelőzően

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:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanterem
szaktanterem
számítógépes tanterem
épületgépészeti szaktanterem
fémipari tanműhely
hűtéstechnikai tanműhely
villanyszererlő tanműhely
hegesztő tanműhely
építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
épületgépészeti mérőszoba
villamos mérőszoba
kisüzemi termelőhely
építési terület
szerelési helyszín
gépház, aggregátház
üzemelő berendezés (telepítési helyszín)

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.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében
az
elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a
szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség
vagy
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §
(4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési
évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és
oktatásban részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik
évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

5.

nem szükséges
nem szükségesek
szükséges

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
7439

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
Előkészíti a munkát
Elvégzi az alapszereléseket
Gépegységeket szerel
Hűtőberendezéseket telepít
Primer hűtőköri hálózatokat és segédberendezéseket szerel
Primer hűtőközeget kezel
Elvégzi az elektromos szereléseket
Biztosítja a beüzemelés feltételeit
Beüzemeli a berendezéseket
Próbaüzemet tart
Karbantartást, javítást végez
Zárt hűtőköri szereléstechnológiát alkalmaz
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Egyéb tevékenységet végez

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

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
Légtechnikai rendszerszerelő
Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
Épületgépész technikus

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:
0095-06 Általános csőszerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség
szerint cserét, javítást kezdeményez.
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez,
faláttörésekhez
Kijelöli a nyomvonalakat
Elvégzi,vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat.
Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés, hajlítás stb.)
Tervek alapján elkészíti /elkészítteti/ a helyszínen,vagy a műhelyben az egyedi,
tartókat, rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Nagytömegű gépegységeket szerel
Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli
szállításában, beemelésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtechnikája
B Csőhálózat-szerelés fajtái
C Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
C Általános építési ismeretek
B Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
B Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
C Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B Lemezalakítási technológiája
B Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C Szerelő kőműves ismeretek
A Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Műszakirajz-olvasási készség
3
Csőhálózati rajz készítési készség
3
Elemi számolási készség
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Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
Pontosság
Precizitás
Türelem
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Logikus gondolkodás
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0097-06 Klíma- és légtechnikai szerelési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Nagytömegű gépegységeket szerel
Felszereli, beszereli a légtechnikai segédberendezéseket
Szereli a hőcserélőket (kondenzátor, elpárologtató)
Beszereli a klímaberendezést
Előkészíti és összeköti a csővezetéket a berendezésekkel
Beüzemeli a légtechnikai berendezést
Beüzemeli a légfűtő, és léghűtő berendezést
Légtechnikai méréseket végez
Ellenőrzi, cseréli, beállítja a hajtáselemeket (tengelykapcsolók ékszíjak)
Elvégzi a rendszerelemek (csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Épületvillamos rendszerszerelési alapismeretek
C Légtechnikai beszabályozás módjai
C Klímaberendezések felépítése, elemei, szerelési módjai
C Akusztikai és rezgéstani mérési módszerek
C Légtechnikai mérési módszerek
A Nehézgépek beépítésének biztonságtechnikája
C Kenőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
C Légtechnikai rendszerek és klímagépek karbantartási módjai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Klíma- és légtechnikai eszközök, berendezések használata
4
Kézügyesség
4
Köznyelvi és szakmai hallott szöveg megértése
3
Műszakirajz-olvasási készség
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Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0100-06 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot, beépíti a szabályozó, elzáró és
biztonságtechnikai elemeket
Elvégzi a hűtőköri- rendszer tömörségvizsgálatait
Megfelelő tömörségek esetén feltölti hűtőközeggel a rendszert (zártrendszerű
technológia alkalmazásával)
Elkészíti a kondenz, vagy olvadékvíz-elvezető hálózatot
Feltölti a szekunder hűtőkört (közvetítő közeggel)
Ellenőrzi a kondenz- és olvadékvíz-elvezető rendszert
Szigeteli a nyomáspróbázott csőszakaszt és az olvadékvíz-elvezető hálózatot
Méretre szabja és felszereli a kábelcsatorna tartókat és a kábelcsatornákat
Behúzza, elhelyezi a szabályzó, vezérlő- és az erőátviteli villamos berendezésekhez a
kábeleket, vezetékeket
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket
Ellenőrzi a villamos motorok, ventillátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét,
szükség esetén beállítja a ventillátorok szállítóteljesítményét
Kalibrálást, hitelesítést, használati etalonnal való összehasonlítást végez a
használatos mérőeszközökön
Beüzemeli és beszabályozza hűtőberendezést
Ellenőrzi a hűtőköri üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet, zaj stb. )
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek,
ékszíjak stb.)
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációs munkát végez
Ellenőrzi kompresszornál az olajszinteket és szükség szerint pótolja
Ellenőrzi a gépház (aggregát) és a villamos motorok szellőzését
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Beüzemelés után ellenőrzi, vagy a technológiai előírás szerint cseréli a hűtőköri
szűrőket
Hűtőközeg szivárgást ellenőriz, szükség esetén utántölt
Ellenőrzi és szükség esetén cseréli a szekunder köri hűtőfolyadékot
Szükség esetén utántölti, vagy lefejti a hűtőközeget, vagy az olajat
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az
olajat
Speciális technológiát alkalmazva lefejtett hűtőközeget regenerál,vagy gyűjtőhelyre
szállít
Javítja a háztartási hűtőgépet
Szereli, javítja karbantartja a hűtőaggregátot
Szereli javítja karbantartja a kereskedelmi-hűtőbútorokat, ipari hűtőberendezéseket
Szereli, javítja, karbantartja a speciális hűtőberendezéseket.
Szereli,javítja,karbantartja a klímaberendezést
Fogyasztói tanácsadást, garanciális ügyintézést végez
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C Villamos hálózat és berendezés szerelés
C Csőszerelés
C Klímagép beszabályozásának jellemzői, szabályai
A Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B Környezetvédelem
C Hatósági eljárás ismeretek
C Szervizmunka műszaki és adminisztrációs szabályai
C Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
B Hűtéstechnika
B Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B Karbantartás
C Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
B Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
B Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
B Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B Hibakeresés és javítás
B Segédanyagok, olajok
C Épületgépészeti rendszerismeret
C Garanciális és jótállási feltételek, szabályok
C Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
D Gépészeti rajz készítés
D Építési rajz olvasása, értelmezése
E
Építési rajz készítés
D Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
C Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
D Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
E
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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D
E
D
D

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Gépészeti rajz készítés
3
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Építési rajz készítés
3
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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)
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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
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 alkalmazási lehetőségei
C Ábrázolási módok szokásos alkalmazási területei, elkészítési szabályai
C Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások
C Elektromos, csőhálózati és vezérlési rajzjelek
C Diagramok, jelleggörbék szokásos értelmezési, készítési szabályai
C Szabványok, műveleti utasítások, gépkönyvek szokásos felépítése, tartalmi jellemzői
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A

Általános épületgépészeti mértékegységek fogalma, használata mérések során és
számításokban

B

Egyéb mértékegységek fogalma, átváltása, használata mérések során és számításokban

C
C
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

Épületgépészeti anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós technológiai és
egyéb tulajdonságai
Ívhegesztés gépeinek használati jellemzői és technológiai műveleti szabályai
Lánghegesztés berendezéseinek használati jellemzői, technológiai műveleti szabályok
A hegesztések anyagai, segédeszközei és segédberendezései használati jellemzői
Mechanikai alapismeretek
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
alkalmazási lehetőségei
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 előírásai
Gázhegesztés biztonsági előírásai
Ívhegesztés biztonsági előírásai
Egyéb hegesztő és forrasztó eljárások biztonságtechnikája
Gépüzemeltetés biztonságtechnikája
Anyagmozgatás biztonságtechnikája
Épületgépészeti terv jellemzői
Az épületgépészeti tervjelek
Alapvető korrózióvédelmi eljárások
Az épületgépészeti munkafolyamatok munka-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi
alapismeretei
Gazdasági, munkajogi és munkaszervezési alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Alapvető elektromos szerelő- és mérőeszközök használata
4
Általános kézi szerelőszerszámok használata
4
Csőszerelési kéziszerszámok használata
3
Általános kézi kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Precizitás
Kézügyesség
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Szabálykövető magatartás
Módszeres munkavégzés
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
A Tűzoltó berendezések, eszközök
A Tűzkár bejelentése
A Elsősegélynyújtási ismeretek
C 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
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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:
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
13

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
C Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
C Ipari anyagok hőtechnikai tulajdonságai
C Ipari anyagok villamos tulajdonságai
C Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
C Ipari anyagok technológiai tulajdonságai
C Ipari anyagok egyéb jellemzői
D Mikroszerkezet és tulajdonságok kapcsolata
C Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
C Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
C Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
C Ötvözőanyagok hatása az anyag tulajdonságaira
C Szabványos ipari vasötvözetek
C Szabványos könnyűfém ötvözetek
C Szabványos színesfém ötvözetek
B Műszaki mérés eszközeinek ismerete
B Hosszméretek mérése és ellenőrzése
B Szögek mérése és ellenőrzése
B Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
B Előrajzolás
C Reszelés, fűrészelés, köszörülés
C Élkiképzés
B Képlékenyalakítás
B Hajlítás
B Nyújtás
B Egyengetés
B Kézi és kisgépes forgácsolás
B Minőségbiztosítási alapismeretek
A Érintésvédelmi alapismeretek
A Szerszámok, kézigépek biztonsági ismeretei
A Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
A Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
A Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
B Szabványhasználati ismeretek
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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
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
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A 33 522 02 0000 00 00 azonosító számú, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő,
karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0095-06
Általános csőszerelési feladatok
0097-06
Klíma- és légtechnikai szerelési feladatok
0100-06
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó feladatok
0109-06
Épületgépészeti alapfeladatok
0110-06

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

0111-06

Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
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8/A. A képzés szerkezete
A 33 522 02 0000 00 00 azonosító számú, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
megnevezésű szakképesítés
ajánlott időterve 2 szakképző évfolyam esetén

1/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

116/5.0/0109-06

116/6.0/0109-06

116/2.0/0109-06

116/1.0/0109-06

116/3.0/0111-06

116/2.0/0111-06

116/1.0/0110-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

116/4.0/0109-06

14
15
16
17
18
19
20

116/3.0/0095-06

21
22

116/1.0/0095-06

116/3.0/0109-06

23

116/1.0/0111-06

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

24
25
26
27

116/2.0/0095-06

28
29
30
31
32
33

116/4.0/0095-06

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: 160 óra

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.
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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
116/1.0/0100-06
2
3
4
116/2.0/0100-06
5
116/4.0/0100-06
6
7
8
116/3.0/0100-06
9
10
11
12
13
116/5.0/0100-06
14
15
16
17
116/6.0/0100-06
18
19
116/8.0/0100-06
20
21
22
116/9.0/0100-06
116/7.0/0100-06
23
24
25
116/11.0/0100-06
116/10.0/0100-06
26
116/12.0/0100-06
27
28
116/1.0/0097-06
29
30
31
116/2.0/0097-06
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
116/13.0/0100-06

Hetek száma

2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
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

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek időkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.

További új tananyagegységek a helyi igényeknek megfelelően is alkothatók.
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8/B. A képzés szerkezete
A 33 522 02 0000 00 00 azonosító számú, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
megnevezésű szakképesítés ajánlott időterve
előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam )

1/9. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

116/4.0/0109-06

116/1.0/0109-06
116/2.0/0109-06

116/3.0/0111-06

116/2.0/0111-06

14

116/1.0/0110-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24

116/5.0/0109-06

116/6.0/0109-06

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

25
26
27
28
29
30
31
32
33
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: 80 óra

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.

Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
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2/10. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21

116/4.0/0095-06

116/2.0/0095-06

116/3.0/0095-06

116/1.0/0095-06

116/3.0/0109-06

116/4.0/0109-06

13

116/1.0/0111-06

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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: 120 óra

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.

Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
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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
116/1.0/0100-06
2
3
4
116/2.0/0100-06
5
116/4.0/0100-06
6
7
8
116/3.0/0100-06
9
10
11
12
13
116/5.0/0100-06
14
15
16
17
116/6.0/0100-06
18
19
116/8.0/0100-06
20
21
22
116/9.0/0100-06
116/7.0/0100-06
23
24
25
116/11.0/0100-06
116/10.0/0100-06
26
116/12.0/0100-06
27
28
116/1.0/0097-06
29
30
31
116/2.0/0097-06
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
116/13.0/0100-06

Hetek száma

3/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkelle nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel,valamint az előrehozott
szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.

Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
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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

A 33 522 02 0000 00 00 azonosító számú, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2
szakképző évfolyam esetén

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

1
2
3

116/1.0/0095-06
116/2.0/0095-06
116/3.0/0095-06

A szerelés előkészítése
Csővezeték szerelés
Tartószerkezetek szerelése

18
45
30

72
0
0

0
90
45

90
135
75

4

116/4.0/0095-06

Tömítettség és tömörségellenőrzés

20

0

40

60

5

116/1.0/0097-06

10

0

60

70

6

116/2.0/0097-06

10

0

60

70

7

116/1.0/0100-06

18

0

0

18

8

116/2.0/0100-06

36

0

0

36

9

116/3.0/0100-06

36

0

0

36

10

116/4.0/0100-06

29

24

119

172

11

116/5.0/0100-06

Klíma- és légtechnikai szerelési
feladatok
Klíma- és légtechnikai szerelési
feladatok
Hűtéstechnika alapjai
Kompresszoros hűtőrendszerek
alapelemei
Szerelvények,segédszerelvények
segédberendezések
Hűtőberendezések
telepítése,szerelése
Hűtőberendezés üzembehelyezése

0

43

50

93

12

116/6.0/0100-06

Klímaberendezés üzembehelyezése

20

0

65

85

13

116/7.0/0100-06

10

10

0

20

14

116/8.0/0100-06

15

0

30

45

15
16
17

116/9.0/0100-06
116/10.0/0100-06
116/11.0/0100-06

20
10
15

0
10
0

70
0
0

90
20
15

18

116/12.0/0100-06

20

0

0

20

19
20
21
22
23
24
25

116/13.0/0100-06
116/1.0/0109-06
116/2.0/0109-06
116/3.0/0109-06
116/4.0/0109-06
116/5.0/0109-06
116/6.0/0109-06

10
36
0
18
20
18
0

0
0
54
0
0
0
18

0
0
0
54
70
0
0

10
36
54
72
90
18
18
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116/1.0/0110-06

18

54

0

72

Hűtő és klímaberendezések
üzemeltetése
Hűtő és klímaberendezések
kabantartása
Hűtőberendezések javítása
Hűtő-és közvetítő közegek,olajok
Dokumentálási feladatokat végez
Ügyfélszolgálati tevékenységet
végez
Munkalapot,számlát állít ki
Dokumentációk
Mérések
Épületgépészeti szerkezetek
Hegesztés
Munka és környezetvédelem
Munkaszervezés
Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelei
feladatok

22

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

27
28

116/1.0/0111-06
116/2.0/0111-06

29

116/3.0/0111-06

Műszaki dokumentációk
Geometriai mérés
Fémek kézi és kézi kisgépes
alakítása
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

18
18

0
18

0
0

18
36

36

18

72

126

554

321

825

1700

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

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
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben
résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

23

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0095-06 Általános csőszerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok I.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 105 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok II.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0097-06 Klíma- és légtechnikai szerelési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Klíma-és légtechnikai szerelési műveletek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0100-06 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hűtő- és klímaberendezések beüzemelése, műszaki átadás-átvétele, tervszerű
megelőző karbantartása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hűtő- és klímaberendezések szerelése, javítása, karbantartása, ellenőrzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlai
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Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hűtő- és klímatechnikai-berendezések üzemviteli feladatai
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 50%
3. feladat 25%
4. 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
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)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 25%
3. feladat 15%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
5. 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%
6. 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%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan

A 33 522 02 0000 00 00 azonosító számú, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20%
2. vizsgarész: 20%
3. vizsgarész: 30%
4. vizsgarész: 10%
5. vizsgarész: 10%
6. vizsgarész: 10%
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez 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 Hűtő- és
klímaberendezés-szerelő, karbantartó szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes
tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 33 522 02 0000 00 00 azonosító számú, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek 2
szakképző évfolyam esetén
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

116/1.0/0095-06

A szerelés
előkészítése

azonosítója

szk
szk

116/1.1/0095-06
116/1.2/0095-06

18
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerelés előkészítési és kiegészítő ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános építési ismeretek
A típus Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtecnikája
B típus Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Csőhálózati rajz készítési készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett önálló szövegfeldolgozás 35%
Csőhálózati rajz értelmezése 10%
Egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása 35%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
28

0
72

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

90

Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az épületek részei, feladatuk, terheléseik
Létrák, létraállványok, kezelőjárdák készítésének ismeretei
Szerelőkőműves munkák ismeretei (fal-, födémáttörés, padló- és falcsatornák),
szerszámai, eszközei. Falak megvésésének engedélyeztetése
Csővezetékek rögzítési módjainak ismerete. Vezeték lejtése
Csőhüvely, védőcső készítésének ismeretei
Szerelőkőműves munkák munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
A szerelés előkészítési munkái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerin
cserét, javítást kezdeményez.
Kijelöli a nyomvonalakat
Elvégzi,vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javítókőműves munkákat
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján készülékek felerősítéséhez,
faláttörésekhez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános építési ismeretek
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
A típus Szerelőipari állványok, kezelőjárdák, létrák biztonságtecnikája
B típus Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
C típus Szerelőkőműves ismeretek
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Csőhálózati rajz készítési készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Csőhálózati rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Irányított csoportos szakmai munkavégzés 20%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
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A képzési helyszín jellege:
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
72 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Létrák, létraállványok, kezelőjárdák ellenőrzése, állapotfelmérés
Létrák, létraállványok, kezelőjárdák készítése, karbantartása, javítása
Vezetéknyomvonal, fal- és fődémáttörés, padló- és falcsatorna helyének kijelölése
Szerelőkőműves munkák végzése (fal-, födémáttörés, padló- és falcsatornák), a
szerszámok, eszközök kezelése, karbantartása
Csőhálózatok szerelésének munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
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116/2.0/0095-06

Csővezeték szerelés

azonosítója

szk
szk

116/2.1/0095-06
116/2.2/0095-06

45
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

2. TANANYAGEGYSÉG

0
135
90

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Csővezetékek szerelési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerése 40%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csővezetékek anyagai, azok fizikai, mechanikai, technológiai tulajdonságai
Csőhajlítási módok ismerete
Csőhajlításokkal kapcsolatos számítások (ívhossz, rövidülés, csőhossz)
Csőhálózatok szerelésének (csőkötések, idomok, szerelvények beépítése) ismeretei
Csőalakítással, csőszereléssel kapcsolatos munkák munka-, tűz- és környezetvédelme
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Csővezetékek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés, hajlítás stb.)
Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Mozgáskoordináció
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Csőhálózati rajz értelmezése 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Önálló szakmai munkavégzés 40%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Képzési idő:
90 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Csövek alakítása: hajlítás, szűkítés, menetkészítés, kihúzás
Csőhálózatok készítése, idomok, szerelvények beépítése a csővezetékbe
Elágazás készítése
Tömítőanyagok kiválasztása, alkalmazása
A csővezetékek szerelésének munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályainak betartása és
betartatása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti készülékek tartószerkezeteinek
szerelési ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános építési ismeretek
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B típus Lemezalakítási technológiája
A típus Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása 25%
Szerelési rajz készítése 25%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az épületek fő részei, elhelyezkedésük, kapcsolataik. Építési módok, építőanyagok,
szerelőkőműves munkák ismerete
Csővezetékek szerelése falon, födémen, tartószerkezeten, oszlopokon
Épületgépészeti készülékek szerelésének ismeretei (falon, alapzaton)
A szerelőkőműves munkák munka- és tűzvédelme
Nagytömegű tárgyak szállításának ismeretei
Nagytömegű tárgyak szállításának biztonságtechnikája
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületgépészeti készülékek tartószerkezeteinek szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervek alapján elkészíti /elkészítteti/ a helyszínen,vagy a műhelyben az egyedi, tartókat,
rögzítőket, támaszokat, állványokat, gépalapokat
Képlékeny alakítást végez kézi alapműveletekkel (nyújtás egyengetés, hajlítás stb.)
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában,
beemelésében
Nagytömegű gépegységeket szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
B típus Épületek szerkezeti egységeinek fajtái, statikai értékelési módjai
C típus Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B típus Lemezalakítási technológiája
A típus Nagytömegű tárgyak mozgatásának biztonságtechnikája
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Mozgáskoordináció
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Szerelési rajz olvasása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Fémipari tanműhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerelőkőműves munkák végzése (fészkek készítése, bilincsek, függesztők beépítése,
tartók készítése), a szerszámok, eszközök kezelése, karbantartása
A szerelőkőműves munkák munka- és tűzvédelmi előírásainak betartása és betartatása
A szereléshez szükséges anyagok, szerszámok szállításának (időpont, útvonal, szállítási
mód, szállító eszköz) tervezése és kivitelezése
Nagytömegű tárgyak szállításának tervezése és kivitelezése
A szállítási munkák munkavédelmi előírásainak betartása és betartatása
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.1/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömítési és tömörségellenőrzési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Egyszerű számítási és tervezési feladatok önálló megoldása 50%
Csoportos megbeszélés 20%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömítőanyagok fajtái, kiválasztásának ismeretei
Tömítések készítésének (menetes, karimás, tokos kötések) ismeretei
A tömítés készítésének munkavédelmi ismeretei
Tömörségellenőrzések fajtái, végrehajtásának ismeretei (mikor?, hol?, hogyan?, mivel?)
A tömörségellenőrzés munkavédelmi ismeretei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.2/0095-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömítési és tömörségellenőrzési munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömített csőkötéseket készít, szerelést végez különféle csőanyagokból
Tömítő lemezből tömítőgyűrűt és alakos tömítést készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Javítás után elvégzi a szükséges méréseket, ellenőrzéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
B típus Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
B típus Csőhálózat-szerelés fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
Építési terület
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömítőanyagok kiválasztása
Tömítések készítése menetes, karimás, tokos kötésekre
Alakos tömítés készítése tömítőlemezből
Tömörség ellenőrzése
A tömítési és tömörségellenőrzési munkák munkavédelmi előírásainak betartása és
betartatása

37

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

116/1.0/0097-06

Klíma- és
szk
légtechnikai szerelési
szk
feladatok

azonosítója

116/1.1/0097-06

0

0

60

116/1.2/0097-06

10

0

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.1/0097-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyedi légtechnikai berendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nagytömegű gépegységeket szerel
Felszereli, beszereli a légtechnikai segédberendezéseket
Szereli a hőcserélőket (kondenzátor, elpárologtató)
Beszereli a klímaberendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nehézgépek beépítésének biztonságtechnikája
C típus Klímaberendezések felépítése, elemei, szerelési módjai
C típus Épületvillamos rendszerszerelési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Klíma- és légtechnikai eszközök, berendezések használata
4. szint Kézügyesség
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 100%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nagytömegű légtechnikai rendszer-elemek előkészített alapra történő ráemelése, vagy a
légtechnikai csőhálózathoz történő emelés
Különböző dokumentációk alapján ( terv, műszaki leírás, anyagjegyzék, vázlatrajz) a
szereléshez szükséges berendezést kiválasztja/beszerzi és a helyszínre szállítja, vagy
szállíttatja
Elemeket a helyszínen megfelelő módon raktároz
A szereléshez állványokat, emelőket kézi és gépi szerszámokat használ
Kiviteli tervek, vagy kijelölt nyomvonal mentén - a helyszínen,vagy a tanműhelyben légtechnikai csőhálózatot fel- és összeszerel a szükséges szerelési technológiákat
alkalmazva
Betartja az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, valamint a szerelési helyszínre
vonatkozó egyéb munka és balesetvédelmi előírások vonatkozó részeit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.2/0097-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyedi légtechnikai berendezések szerelési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nagytömegű gépegységeket szerel
Felszereli, beszereli a légtechnikai segédberendezéseket
Szereli a hőcserélőket (kondenzátor, elpárologtató)
Beszereli a klímaberendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nehézgépek beépítésének biztonságtechnikája
C típus Klímaberendezések felépítése, elemei, szerelési módjai
C típus Épületvillamos rendszerszerelési alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi és szakmai hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gázok fizikája és áramlástechnikai alapismeretei
A légtechnikai berendezések gépelemei, részegységei
Légtechnikai berendezések, egységek, gépelemek szerelési ismeretei:
- Nagytömegű gépegységek, nehézgépek
- Légtechnikai segédberendezések
- hőcserélők (kondenzátor, elpárologtató)
Biztonságtechnika ismeretek. A vonatkozó Biztonsági Szabályzatok
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.1/0097-06
A tananyagelem megnevezése:
Légtechnikai rendszer beüzemelése,utánállítások elvégzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és összeköti a csővezetéket a berendezésekkel
Beüzemeli a légtechnikai berendezést
Beüzemeli a légfűtő, és léghűtő berendezést
Légtechnikai méréseket végez
Ellenőrzi, cseréli, beállítja a hajtáselemeket (tengelykapcsolók ékszíjak)
Elvégzi a rendszerelemek (csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületvillamos rendszerszerelési alapismeretek
C típus Légtechnikai beszabályozás módjai
C típus Akusztikai és rezgéstani mérési módszerek
C típus Légtechnikai mérési módszerek
C típus Kenőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Klíma- és légtechnikai eszközök, berendezések használata
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
4. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
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A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tervek, gépkönyvek, műszaki leírások, karbantartási utasítások alapján beüzemeli a
rendszert
Szemrevételezéssel ellenőriz, műszerekkel mér, beállít, a mérések alapján minősít
Üzemi próbák alatt betartja az aktuális biztonsági szabályzatok előírásait
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.2/0097-06
A tananyagelem megnevezése:
Légtechnikai rendszer beüzemelése,utánállítások elvégzésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és összeköti a csővezetéket a berendezésekkel
Beüzemeli a légtechnikai berendezést
Beüzemeli a légfűtő, és léghűtő berendezést
Légtechnikai méréseket végez
Ellenőrzi, cseréli, beállítja a hajtáselemeket (tengelykapcsolók ékszíjak)
Elvégzi a rendszerelemek (csapágyak) kenőanyaggal való feltöltését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Légtechnikai rendszerek és klímagépek karbantartási módjai
C típus Légtechnikai beszabályozás módjai
C típus Akusztikai és rezgéstani mérési módszerek
C típus Kenőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi és szakmai hallott szöveg megértése
3. szint Műszakirajz-olvasási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 25%
Rendszertechnikai rajz értelmezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légtechnikai készülékek, berendezések szerkezete és müködése
Légtechnikai műszerek, mérési ismeretek, műszeres beszabályozás
Tervek, műszaki leírások, gépkönyvek használata
Mérés, ellenőrzés, beszabályozás biztoságtechnikai ismeretei
Mérések dokumentálása, az adatok tárolása
Légtechnikai gépek üzemeltetése
Üzemközi ellenőrző mérések, beszabályozások
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

116/1.0/0100-06

Hűtéstechnika
alapjai

azonosítója

szk

116/1.1/0100-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtő-és klímatechnikai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
D típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
D típus Építési rajz olvasása, értelmezése
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Diagramok, táblázatok, rajzok értelmezése ,értékelése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűtőtecnnikai alapfogalmak, állapotjelzők, hőmérséklet, hőmennyiség, nyomás, sűrűség,
fajhő, fajtérfogat, halmazállapotváltozások. Hűtőközegek halmazállapotváltozása, telítési
görbék, gőztáblázatok, állapotdiagramok
Hővezetés, hőátadás, hőátbocsájtás, hősugárzás, hűtőközegek áramlástani jellemzői.
Csövek, csőidomok, szerelvények áramlási vesztesége
Kompresszoros hűtőkörfolyamatok, egyfokozatú kompr. hűtőkörfolyamat, elméleti
hűtőteljesítmény, üzemállapot és a valóságos, hűtőteljesítmény, hűtőkörfolyamat lgp-h
állapotdiagramban
Kompresszor teljesítmény szükséglet számítása, alkalmazási tartományuk, jelleggöbéik
Klímatechnikai alapfogalmak. A száraz és a nedves levegő. A nedves levegő i-x diagramja
A levegő szállítása, kezelése. A levegő minőségével kapcsolatos előírások
Klímaberendezések felosztása, alkalmazási területek
Klímaberendezések alkotó elemei : légcsatornák, légrácsok, zsaluk, befúvó-, elszívó-,
szabályozó- és elzáró szerkezetek. Légszűrők, zajcsökkentő és rezgéscsillapító készülékek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

116/2.0/0100-06

Kompresszoros
hűtőrendszerek
alapelemei

azonosítója

szk
szk
szk
szk

116/2.1/0100-06
116/2.2/0100-06
116/2.3/0100-06
116/2.4/0100-06

9
9
9
9

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Kompresszorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alternáló dugattyús komresszorok. Kompresszorok szerkezeti felépítése, működése
Gördülődugattyús komresszorok szerkezeti felépítése, működése
Forgólapátos kompresszorok szerkezeti felépítése, működése
Csavarkompresszorok szerkezeti felépítése, működése
Spirálkompresszorok szerkezeti felépítése, működése
Turbókompresszorok szerkezeti felépítése, működése
Kompresszorok indítása, védelme, teljesítmény szabályozása. A hűtőkompresszor
kiválasztásának elvei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Elpárologtatók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Léghűtő elpárologtatók működési elv, szerkezeti felépítés. Simacsöves, lamellás- és lap
elpárologtatók. Léghűtők hűtőteljesítménye. Csendes hűtés, ventillátoros hűtés. Léghűtők
elhelyezése, légeloszlás a hűtött térben
Deresedés, leolvasztás. Léghűtők kiválasztása katalógusadatok alapján
Folyadékot hűtő elpárologtatók működési elv, szerkezeti felépítés. Csőköteges
elpárologtatók, lemezes elpárologtatók. Folyadékhűtők hűtőteljesítménye. Kiválasztásuk
katalógusadatok alapján
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.3/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Kondenzátorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti felépítés, működési elv. Felosztás a hőt felvevő közegek szerint
Léghűtéses kondenzátorok. Gravitációs szellőztetésű kondenzátorok, ventillátoros,
lamellás kondenzátorok. Telepítés. A telepítés körülményeinek mérlegelése (zaj,
elpiszkolódás, környezeti hőm. stb.). Kiválasztás katalógusadatok alapján
Vízhűtéses kondenzátorok működése, szerkezeti felépítése. Csőköteges kondenzátorok,
koaxiális kondenzátor, fekvő csőköteges kondenzátor, lemezes kondenzátor.
Teljesítményük. Kiválasztásuk katalógusadatok alapján
Evaporatív kondenzátorok szerkezeti felépítése, működése. A kondenzátor működési
környezetének elemzése (vízminőség, vízfogyasztás, szennyezett levegő, magas
környezeti hőmérséklet stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.4/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtőközeg adagolók
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feladatuk, felosztásuk
Kapillárcsöves adagolók, működési elv, alkalmazási területei
Automatikus adagolók. Működési elv. Alkamazási terület. A beszabályozhatóság
kritériumai
Termosztatikus expanziós szelepek. Működési elv, felépítés. Felszerelési szempontok
elemzése. Túlhevítési hőmérséklet értelmezése. MOP-os adagolószelepek.
Hűtőközegelosztók. Kiválasztás katalógusadatok alapján
Elektronikus adagolószelepek. Működési elv, szerkezeti felépítés
Adagolók elárasztott rendszerű elpárologtatókhoz. Úszós adagolók
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9. TANANYAGEGYSÉG

116/3.0/0100-06

szk
szk
Szerelvények,segédsz
szk
erelvények
szk
segédberendezések
szk
szk

azonosítója

116/3.1/0100-06
116/3.2/0100-06
116/3.3/0100-06
116/3.4/0100-06
116/3.5/0100-06
116/3.6/0100-06

9
9
3
6
6
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Szelepek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi elzáró szelepek. Működés, szerkezeti felépítés. Alkalmazási terület, kiválasztás
Mágnesszelepek. Működési elv, szerkezeti felépítés. Alkalmazási terület. Kiválasztási
szempontok
Visszacsapó-szelepek. Működési elv, szerkezeti felépítés. Alkalmazási terület, kiválasztási
szempontok
Acélcső-vezetékek elzáró szelepei a hűtő- és klímatechnikai alkalmazásoknál
Biztonsági lefuvató szelepek. Működés, szerkezeti felépítés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédszerelvények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nedvesség és savszűrők. Működési elv, szerkezeti felépítés. Szűrőanyagok. Szívó-,
nyomóoldali szűrők. Speciális szűrők (betétmotor leégés után alkalmazott szűrő).
Szennyszűrők
Folyadékáramlás és nedvességjelzők. Feladatuk, elhelyezésük a hűtőkörön belül. A
jelzések értelmezése
Folyadékállásmutatók, feladatuk, elhelyezésük a hűtőkörben. A látott folyadékszint
értelmezése a hűtőrendszer működése szempontjából
Csővezetéki rezgéselnyelők, csőkompenzátorok. Az alkalmazás szempontjai, elhelyezésük
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.3/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédberendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Olajleválasztók. Működési elv, elhelyezés. Szerepük értékelése az alkalmazott
hűtőközegek olajoldóképességét is figyelembe véve
Utóhűtők, belső höcserélők. Működési elv elhelyezés. Utóhűtés hatásának elemzése
Nyomástartó edények. Folyadékleválasztók, folyadékgyüjtők. Működési elv. Elhelyezés
Olajhűtők, oljzsilipelő edények. Elhelyezésük a hűtőkörben, működésük
Légtelenítők. Elhelyezésük, alkalmazhatósági szempontok a hűtőközegekre vonatkozó
környezetvédelmi előírásokat is figyelembe véve
Víz- és közvetítőközeg tartályok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.4/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Ventillátorok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
D típus Elemi számolási készség
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Működési elv, felosztásuk. Soros, párhuzamos kapcsolás elve. Légszállítási jelleggörbék
értelmezése. Villamos teljesíményfelvétel. A szállított levegő mennyiségének szabályozás
Zajok, rezgések
Centrifugálventilátorok. Szerkezeti felépítése, alkamazási területek
Axiális ventilátor. Szerkezeti felépítés, alkalmazási terület
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.5/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Szivattyúk
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
D típus Elemi számolási készség
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános működési elv. Alkalmazások. Felépítés. Felosztásuk. Teljesítmény, veszteségek,
hatásfok
Hűtőközegszivattyúk
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.6/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hőszigetelések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Építési rajz olvasása, értelmezése
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőszigetelések feladata a hűtő- és klímatechnikai rendszereknél. A minden esetben
hőszigetelendő és az esetenként hőszigetelendő elemek, berendezések ismerete. A
szigetelések elmaradásának esetleges következményei
A hűtéstechnikában alkalmazott hőszigetelő anyagok. A szigetelési vastagság
meghatározása
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116/4.0/0100-06

Hűtőberendezések
telepítése,szerelése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

116/4.1/0100-06
116/4.2/0100-06
116/4.3/0100-06
116/4.4/0100-06
116/4.5/0100-06
116/4.6/0100-06
116/4.7/0100-06
116/4.8/0100-06

0
0
0
0
9
0
0
20

0
0
0
0
0
24
0
0

44
31
14
6
172
0
0
24
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtőköri alap-és segédberendezések szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szereli, javítja karbantartja a hűtőaggregátot
Szereli javítja karbantartja a kereskedelmi-hűtőbútorokat, ipari hűtőberendezéseket
Szereli, javítja, karbantartja a speciális hűtőberendezéseket.
Szereli,javítja,karbantartja a klímaberendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Építési rajz olvasása, értelmezése
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
C típus Hatósági eljárás ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma

10. TANANYAGEGYSÉG

Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Anyagminták azonosítása 20%
Hűtéstechnikai kapcsolási- rajz elemzés 20%
Automatikák beállításának gyakorlása 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Szerelési helyszín
Képzési idő:
44 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szereli és telepíti - technológiai kivitelezési tervek alapján, felügyelet mellett -, a hőtőkör
technológiai berendezéseit és a segédberendezéseket (kompresszorok, elpárologtatók
kondenzátorok, folyedékgyüjtők stb.)
Megismeri és elemzi a kivitelezési tervet, kapcsolatot tart a kivitelezés más szakmáinak
képviselőivel
Szereléskor betartja az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, valamint a szerelési
helyszínre vonatkozó egyéb munka- és balesetvédelmi előírások vonatkozó részeit

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Primer hűtőköri csőhálózat és a szerelvények szerelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot, beépíti a szabályozó, elzáró és
biztonságtechnikai elemeket
Szigeteli a nyomáspróbázott csőszakaszt és az olvadékvíz-elvezető hálózatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csőszerelés
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítés
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz készítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Pontosság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Hűtéstechnikai kapcsolási- rajz elemzés 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Szerelési helyszín
Képzési idő:
31 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terv vagy műszaki leírás alapján kijelöli, és elkészíti a hűtéstechnikai csővezeték
nyomvonalát. Hegesztési/forrasztási technológiákat alkalmazva kialakítja a csővezeték
hálózatot, felszereli a szerelvényeket.
A munkája során rézcsövet hajlít, vág peremez, duzzaszt. Csövek, ívek, elágazások stb.
keményforrasztási műveleteit végzi.
A csővezetéket a hűtéstechnikai tervben rögzítettek szerint csatlakoztatja a hűtőkör
szerkezeti egységeihez. (kondenzátor, elpárologtató, kompresszor, vezérlő-szabályozó
automatikák).
Ellenőrzi az elkészült csővezeték rendszer tömörségét. Nyomáspróbát végez az MSZ EN
328-2 alapján.
Szereléskor betartja az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, valamint a szerelési
helyszínre vonatkozó egyéb munka- és balesetvédelmi előírások vonatkozó részeit.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.3/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Szekunder hűtőköri csőhálózat kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feltölti a szekunder hűtőkört (közvetítő közeggel)
Ellenőrzi és szükség esetén cseréli a szekunder köri hűtőfolyadékot
Szigeteli a nyomáspróbázott csőszakaszt és az olvadékvíz-elvezető hálózatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csőszerelés
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítés
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz készítés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Hűtéstechnikai kapcsolási- rajz elemzés 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Szerelési helyszín
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terv vagy műszaki leírás alapján kijelöli és elkészíti a hűtéstechnikai szekunder
csővezeték nyomvonalát. Hegesztési/forrasztási technológiákat alkalmazva kialakítja a
csővezeték hálózatot
A csővezetéket a tervben rögzítettek szerint csatlakoztatja a hűtőkör szerkezeti
egységeihez (kondenzátor, elpárologtató gyüjtő tartály)
A nyomáspróbázott csőszakaszokat a terv vagy műszaki leírás alapján szigeteli
Szereléskor betartja az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, valamint a szerelési
helyszínre vonatkozó egyéb munka- és balesetvédelmi előírások vonatkozó részeit

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.4/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Olvadékvíz elvezető rendszer kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kondenz, vagy olvadékvíz-elvezető hálózatot
Ellenőrzi a kondenz- és olvadékvíz-elvezető rendszert
Szigeteli a nyomáspróbázott csőszakaszt és az olvadékvíz-elvezető hálózatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Csőszerelés
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Anyagminták azonosítása 20%
Hűtéstechnikai kapcsolási- rajz elemzés 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Szerelési helyszín
Képzési idő:
6 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Terv vagy műszaki leírás alapján kijelöli és elkészíti a hűtéstechnikai olvadékvíz-elvezető
csövek nyomvonalát. Hegesztési/forrasztási vagy egyéb technológiákat alkalmazva
kialakítja az olvadékvíz-elvezető hálózatot
A csővezetéket a tervben rögzítettek szerint szigeteli és csatlakoztatja a hűtőkör
szerkezeti egységéhez
Szereléskor betartja az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, valamint a szerelési
helyszínre vonatkozó egyéb munka- és balesetvédelmi előírások vonatkozó részeit
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.5/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Telepítési, szerelési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Csőszerelés
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B típus Hűtéstechnika
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
E típus Építési rajz készítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépészeti rajz készítés
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz készítés
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 20%
Épületgépészeti rajzok elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűtő- és klímatechnikai berendezések gépkönyveinek. műszaki leírásainak ismeretei
Hűtéstechnikai kivitelezési tervek, helyszínrajzok kapcsolási rajzok ismerete
Szerelési technológiák ismerete ( keményforrasztás, hegesztés stb.)
Vezérlő, szabályozó, védelmi automatikák alkalmazásának ismeretei
Szereléssel kapcsolatos biztonságtechnikai előírások ismerete

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.6/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtőköröri berendezések vill.hálózatának kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre szabja és felszereli a kábelcsatorna tartókat és a kábelcsatornákat
Behúzza, elhelyezi a szabályzó, vezérlő- és az erőátviteli villamos berendezésekhez a
kábeleket, vezetékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
D típus Elemi számolási készség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Villamos kapcsolási rajz értelmezése 20%
Vill.kacs. rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Vill.szer.tanműhely
Szerelési helyszín
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hűtéstechnikai terv -egyszerűbb- vill. hálózatának kialakítását elvégzi.
Kábelcsatornákat, elosztódobozokat szerel, rögzít. Kábeleket, vezetékeket helyez el
védőcsőben, kábelcsatornában az MSZ 2364 szabvány előírásainak betartásával
A villamos szereléseknél megfelelő minőségű (szigetelésű) villamos.kéziszerszámokat
használ
A villamos szereléseknél figyelembe kell venni a villamos szerelés jogosultságára
vonatkozó kompetenciákat
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.7/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabályozó, vezérlő ,elemek vill.berendezések védelmek bekötése, hidegüzemi
próbák
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 villamos motorok, ventillátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét,
szükség esetén beállítja a ventillátorok szállítóteljesítményét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
D típus Elemi számolási készség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Villamos kapcsolási rajz értelmezése 20%
Vill.kacs. rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Vill.szer.tanműhely
Szerelési helyszín
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beköti a berendezések ,villanymotorok, szabályozások, vezérlések, védelmi automatikák,
vilamos.áramköreit
A villamos szereléseknél megfelelő minőségű (szigetelésű) villamos kéziszerszámokat
használ
Az érintésvédelem meglétének ellenőrzése után- terheletlen állapotban és felügyelet melet
a berendezést feszültség alá helyezi.Ellenőrzi a forgásirányt és ha szükséges forgásirányt
vált
A villamos szereléseknél figyelembe kell venni a villamos szerelés jogosultságára
vonatkozó kompetenciákat
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.8/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Villamossági ismeretek hűtő-és klímatechnikai szereléseknél
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
D típus Elemi számolási készség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Vill.kapcs. rajz kiegészítés 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Vill.szer.tanműhely
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Villamos gépek felépítése, üzeme (aszszinkron motorok, transzformátorok). Villamos
gépek hibái. Kapcsolók, kábelek, szerelvények, egyéb szerelési anyag .Villamos
szerszámok műszerek.Hűtőkörök vill. áramkörei.Automatikák és bekötésük
Villamos gépek, berendezések biztonságtechnikai előírásai. Telepítés, zárlatvédelem,
túlterhelés elleni védelem, érintésvédelem
Villamos mérések a hűtőberendezések üzemi állapotaiban. A mérések kiértékelése.
Villamos kéziszerszámok és a szerelés kisgépes szerszámainak ismerete.
Az MSZ 2364 szabvány aktuális részeinek, a javítások, módosítások utáni vizsgálatok
ismeretei MEE:SZI 0401-1:2005 szakmai irányelv és a MEE, SZI 0301:2006 Villamos
Biztonsági Szabályzat Szakmai Elvárások ismeretei
Technológiai tervek műszaki leírásainak, a gépkönyvek előírásainak megismerése,
feldolgozása
A villamos szereléseknél figyelembe kell venni a villamos szerelés jogosultságára
vonatkozó kompetenciákat
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116/5.0/0100-06

Hűtőberendezés
üzembehelyezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

116/5.1/0100-06
116/5.2/0100-06
116/5.3/0100-06
116/5.4/0100-06
116/5.5/0100-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/5.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörségvizsgálat nyomáspróbával
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a hűtőköri- rendszer tömörségvizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
C típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
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0
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0
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elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
óraszáma
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,aggregátház
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hűtőrendszerre vonatkozó próbanyomás értékének meghatározása, mérőeszközei
A nyomáspróba segédeszközei, segédanyagai
A nyomáspróba elvégzése, a rendszer gáztömörség ellenőrzésének módjai
Nyomáspróba biztonságtechnikai, munkavédelmi, környezetvédelmi előírásai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/5.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörségvizsgálat vákuumolással
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a hűtőköri- rendszer tömörségvizsgálatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtéstechnika
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
C típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,aggregátház
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Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az idegen gáz eltávolítás vákuumolással. A vákuumolás végrehajtásának előírásai,
készülékei, segédanyagai. A közbenső száraz nitrogén öblítéses vákuumolás
A vákuumszivattyú paramétereinek megválasztása a vákuumolandó rendszer
függvényében
A vákuumpróba elvégzése, a rendszer gáztömörség ellenőrzésének módja
A vákuumpróba biztonságtechnikai, munkavédelmi környezetvédelmi előírásai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/5.3/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Feltöltés hűtőközeggel ,olajutántöltés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő tömörségek esetén feltölti hűtőközeggel a rendszert (zártrendszerű technológia
alkalmazásával)
Ellenőrzi kompresszornál az olajszinteket és szükség szerint pótolja
Hűtőközeg szivárgást ellenőriz, szükség esetén utántölt
Szükség esetén utántölti, vagy lefejti a hűtőközeget, vagy az olajat
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az olajat
Speciális technológiát alkalmazva lefejtett hűtőközeget regenerál,vagy gyűjtőhelyre szállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B típus Segédanyagok, olajok
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Üzemelő berendezés ( telepítési helyszín )
Gépház,aggregátház
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A lefejtés, betöltés eszközei
A különböző hűtőközeg-töltetnagyságú berendezések töltése, lefejtése
Különböző típusú hűtőközegek betöltésének szabályai
Hűtőközegtöltet ellenőrzése. Nedvesség, savasság ellenőrzése
Olajtöltés, olajcsere
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/5.4/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
A hűtőberendezés üzemi próbái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beüzemeli és beszabályozza hűtőberendezést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Gépészeti rajz készítés
D típus Építési rajz olvasása, értelmezése
C típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
E típus Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz készítés
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,aggregátház
Üzemelő berendezés ( telepítési helyszín )
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzembehelyezéshez szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése
A tervdokumentációban vagy a technológiai terv műszaki leírásában rögzítettek szerint a
lehűtendő környezetet (pl. mélyhűtő kamra) figyelembe véve a megfelelő lehűlési
sebességet biztosítva üzemelteti a rendszert
Az előírt paramétereket méri, illetve a mért értékeket rögzíti
A hűtési feladat követelményeinek megfelelően a berendezést (kondenzátor,
elpárologtató kompresszor telj. szab.),a vezérlő és szabályozó elemeit gyakorlott
szakember feügyelete mellett beállítja, beszabályozza
Az üzembehelyezés és a próbaüzem eredményeinek kiértékelése a megfelelőség
szempontjai szerint
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/5.5/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Beáálítások,utánállítások ,beszabályozások elvégzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a hűtőköri üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet, zaj stb. )
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek, ékszíjak
stb.)
Ellenőrzi kompresszornál az olajszinteket és szükség szerint pótolja
Ellenőrzi a gépház (aggregát) és a villamos motorok szellőzését
Beüzemelés után ellenőrzi, vagy a technológiai előírás szerint cseréli a hűtőköri szűrőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
D típus Gépészeti rajz készítés
D típus Építési rajz olvasása, értelmezése
C típus Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
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E típus Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz készítés
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemvitel, a működés ellenőrzésének eszközei, az ellenőrzés végrehajtása a terv műszaki
leírása vagy gépkönyv alapján
Mérendő jellemzők: nyomás, hőmérséklet, páratartalom stb. Villamos jellemzők mérése:
feszültség, áram, teljesítmény
A hűtőberendezés szabályzó, vezérlő elemeinek beállítása, utánállítása vagy a beállítás
módosítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG
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Klímaberendezés
üzembehelyezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

116/6.1/0100-06
116/6.2/0100-06
116/6.3/0100-06
116/6.4/0100-06
116/6.5/0100-06
116/6.6/0100-06
116/6.7/0100-06

0
0
0
0
0
0
20

0
0
0
0
0
0
0

7
7
17
7
10
17
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

85

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Fűtőberendezés beüzemelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket
Ellenőrzi a villamos motorok, ventillátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét,
szükség esetén beállítja a ventillátorok szállítóteljesítményét
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek, ékszíjak
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemvitel, a működés ellenőrzésének eszközei, az ellenőrzés végrehajtása a terv műszaki
leírása vagy gépkönyv alapján
Mérendő jellemzők: nyomás, hőmérséklet, páratartalom, légsebesség, a szállított levegő
mennyisége. Villamos jellemzők mérése: feszültség, áram, teljesítmény
A fűtőberendezés vezérlésének/szabályzóinak beállítása vagy a beállítás módosítása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Légtechnikai készülékek üzembe helyezése,beszabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket
Ellenőrzi a villamos motorok, ventillátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét,
szükség esetén beállítja a ventillátorok szállítóteljesítményét
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek, ékszíjak
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemvitel, a működés ellenőrzésének eszközei, az ellenőrzés végrehajtása a terv műszaki
leírása vagy gépkönyv alapján
A kezelt levegő minőségével kapcsolatos elemek ellenőrzése (légszűrők)
Mérendő jellemzők: nyomás, hőmérséklet, páratartalom légsebesség, a szállított levegő
mennyisége, tisztasága. Zaj. Villamos jellemzők mérése: feszültség, áram, teljesítmény
A légtechnikai berendezés szabályzóinak, levegő elosztó elemeinek beállítása vagy a
beállítás módosítása
A klimatizált helyiség légáramlási viszonyainak ellenőrzése, beállítása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.3/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtőberendezés üzembe helyezése ,beszabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a hűtőköri üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet, zaj stb. )
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek, ékszíjak
stb.)
Ellenőrzi kompresszornál az olajszinteket és szükség szerint pótolja
Ellenőrzi a gépház (aggregát) és a villamos motorok szellőzését
Beüzemelés után ellenőrzi, vagy a technológiai előírás szerint cseréli a hűtőköri szűrőket
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemvitel, a működés ellenőrzésének eszközei, az ellenőrzés végrehajtása a terv műszaki
leírása vagy gépkönyv alapján
Mérendő jellemzők: nyomás, hőmérséklet, páratartalom, légsebesség, a szállított levegő
mennyisége, tisztasága. Zaj. Villamos jellemzők mérése: feszültség, áram, teljesítmény
A hűtőberendezés szabályzóinak beállítása, vagy a beállítás módosítása
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.4/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Nedvesítőrendszer üzembe helyezése, beszabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az érintésvédelmet, feszültség alá helyezi a működéshez szükséges
berendezéseket
Ellenőrzi a villamos motorok, ventillátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét,
szükség esetén beállítja a ventillátorok szállítóteljesítményét
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek, ékszíjak
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C típus Épületgépészeti rendszerismeret
C típus Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
7 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemvitel, a működés ellenőrzésének eszközei. Az ellenőrzés végrehajtása a terv műszaki
leírása vagy gépkönyv előírásai alapján
Mérendő jellemzők: nyomás, hőmérséklet, páratartalom légsebesség, a szállított levegő
mennyisége, tisztasága. Zaj. Villamos jellemzők mérése: feszültség, áram, teljesítmény
A légnedvesítő berendezés szabályzóinak beállítása, vagy a beállítás módosítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.5/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Elektronikus szabályozó berendezések 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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Klímagép beszabályozásának jellemzői, szabályai
B típus Hűtéstechnika
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektronikus felügyeleti rendszerek megismerése, alapbeállítások elvégzése, vagy
adatértelmezés gyakorlott szakember felügyelete mellett
PLC vezérlések alapelemei, korlátozások, programozás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.6/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
A klímaberendezés üzemi póbái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a villamos motorok, ventillátorok, szivattyúk forgási irányának helyességét,
szükség esetén beállítja a ventillátorok szállítóteljesítményét
Beüzemeli és beszabályozza hűtőberendezést
Ellenőrzi a hűtőköri üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet, zaj stb. )
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzem utáni utánállításokat (mechanikai alkatrészek, kötőelemek, ékszíjak
stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Klímagép beszabályozásának jellemzői, szabályai
B típus Hűtéstechnika
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
Gépkönyvi leírások értelmezése 20%
Szerkezeti elemek/részegységek elemzése 20%
Mérési körülmények elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gépház,szerelési helyszín
Képzési idő:
17 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzembehelyezéshez szükséges dokumentumok meglétének ellenőrzése (kiviteli terv,
üzemeltetési leírás, próbaüzemi tervek, berend.kezelési utasításaautomatikák beállítási
értékei, vill.ber beszabályozási jellemzői, elzárószelepek üzem közbeni állásai
Az üzembehelyezés műveleti sorrendjének betartása, villamos.energiaellátó, légtechnikai
készülék, hűtőberendezés, nedvesítő berendezés, vezérlő és szabályozó berendezés
üzembehelyezése és beszabályozása
Próbaüzem. A mért paraméterek rögzítése
Az üzembehelyezés és a próbaüzem eredményeinek kiértékelése a megfelelőségi előírások
szerint
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.7/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzembehelyezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
C típus Villamos hálózat és berendezés szerelés
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Klímagép beszabályozásának jellemzői, szabályai
B típus Hűtéstechnika
D típus Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Vázlat rajz készítése egy egyszerű hűtőkörről 10%
Ellenőrző dolgozat a hűtőgép biztoságtechnikai elemeiről 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzembehelyezés feltételeinek ismerete, a dokumentációk és a megvalósított kivitelezés
összevetése (alapszinten)
Az üzembehelyezés műveleti sorrendjének betartása, villamos.energiaellátó, légtechnikai
készülék, hűtőberendezés, nedvesítő berendezés, vezérlő és szabályozó berendezés
üzembehelyezési és beszabályozási ismeretek
Hidegüzemi próbák faladatainak és a szükséges mérések ismerete
A kezelt levegő minőségével, valamint a zaj megengedhető mértékével kapcsolatos
szabványok, előírások ismerete
Levegő, hűtőközegek, közvetítőközegek alkalmazásával kapcsolatos technológiák,
rendeletek, szabványok ismerete
Villamos biztonságtechnikai, tűzvédelmi ismeretek
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13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/7.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtő- és klímaberendezések üzemeltetési feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a hűtőköri üzemi paramétereket (nyomás, hőmérséklet, zaj stb. )
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Ellenőrzi a gépház (aggregát) és a villamos motorok szellőzését
Beüzemelés után ellenőrzi, vagy a technológiai előírás szerint cseréli a hűtőköri szűrőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Hűtéstechnika
B típus Karbantartás
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Üzemelő berendezés ( telepítési helyszín )
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzemeltetés feladatai általában megegyeznek a próbaüzemi feladatokkal. Eltérések az
alkalmazott technológia speciális igényei szerint módosulhatnak. Erre a gépkönyv vagy a
műszaki leírás ad információt
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/7.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtő - és klímaberendezés üzemeltetési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Hűtéstechnika
B típus Karbantartás
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Tanulói tevékenységformák:
Esemény értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Vázlat rajz készítése egy egyszerű hűtőkörről 10%
Ellenőrző dolgozat a hűtő-és klímagép gép biztoságtechnikai elemeiről 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A hőtő- és klímaberendezés üzemeltetésének ismeretei, komplex ismeretek, ugyanis a
részegységek működési ismereteit, de a technológiai berendezések hűtő- és
klímaberendezéseinél az alkalmazott technológia bizonyos szintű ismeretét is feltételezi
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14. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/8.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási feladatok elvégzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi kompresszornál az olajszinteket és szükség szerint pótolja
Ellenőrzi a gépház (aggregát) és a villamos motorok szellőzését
Beüzemelés után ellenőrzi, vagy a technológiai előírás szerint cseréli a hűtőköri szűrőket
Hűtőközeg szivárgást ellenőriz, szükség esetén utántölt
Ellenőrzi és szükség esetén cseréli a szekunder köri hűtőfolyadékot
Szükség esetén utántölti, vagy lefejti a hűtőközeget, vagy az olajat
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az olajat
Speciális technológiát alkalmazva lefejtett hűtőközeget regenerál,vagy gyűjtőhelyre szállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Hűtéstechnika
B típus Karbantartás
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Üzemelő berendezés ( telepítési helyszín )
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Programozott ellenőrzés, karbantartás
Üzemidőhöz, üzemeltetési feltételekhez kötött feladatok
Rendszerelemek ellenőrzése, karbantartása
Karbantartási feladatok elvégzésének felsorolása a technológiai terv, gépkönyv vagy
műszaki leírás dokumentumaiban

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/8.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Karbantartási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Hűtéstechnika
B típus Karbantartás
E típus Folyamatábrák olvasása, értelmezése
D típus Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Esemény értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Vázlat rajz készítése egy egyszerű hűtőkörről 10%
Ellenőrző dolgozat a hűtő-és klímagép gép biztoságtechnikai elemeiről 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Időszaki és az állandó jellegű karbantartási munkák megismerése egy-egy konkrét
berendezés tanulmányozásakor
A karbantartási ismeretek dokumentációi: műszaki leírás, tervdokumentáció, kapcsolási
rajz, üzemeltetési utasítás, karbantartási utasítás, gépkönyv
Helyismeret szükségessége a karbantartások elvégzésénél
Technológiai hűtő- és klímaberendezéseknél szüséges a gyártási vagy egyéb körülmény
megismerése is
A helyi munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete
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15. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/9.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Háztartási hűtőgépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javítja a háztartási hűtőgépet
Szükség esetén utántölti, vagy lefejti a hűtőközeget, vagy az olajat
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az olajat
Speciális technológiát alkalmazva lefejtett hűtőközeget regenerál,vagy gyűjtőhelyre szállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Környezetvédelem
B típus Segédanyagok, olajok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B típus Hibakeresés és javítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság

87

Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 30%
Vázlat rajz készítése egy egyszerű hűtőkörről 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hibafelmérés: hibaelőzménnyel kapcs. információ beszerzésével, szemrevételezéssel,
tapintással, hallással, szaglással
Hibafelmérés műszerrel: ellenállásmérés, szig.ellenállásmérés, nyomásmérés, árammérés,
hőmérsékletmérés, páratartalom mérés, olajsavasság mérés
Módszeres hibakeresés. A hűtőgép javítása az előírt technológiák alkalmazása mellett.
Javítás utáni felülvizsgálatok elvégzése. (MEE SZI 0401-1:2005 előírás)
Javítás kompresszorhibák esetén
Javítás mechanikus dugulások esetén
Javítás fagyásos dugulások esetén
Javítás tömörtelenség esetén (szívó-nyomó oldal)
Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások betartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/9.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmiés és ipari hűtőgépek javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szereli javítja karbantartja a kereskedelmi-hűtőbútorokat, ipari hűtőberendezéseket
Szereli, javítja karbantartja a hűtőaggregátot
Szükség esetén utántölti, vagy lefejti a hűtőközeget, vagy az olajat
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az olajat
Speciális technológiát alkalmazva lefejtett hűtőközeget regenerál,vagy gyűjtőhelyre szállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Környezetvédelem
B típus Segédanyagok, olajok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B típus Hibakeresés és javítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Üzemelő berendezés ( telepítési helyszín )
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hibafelmérés: hibaelőzménnyel kapcs. információ beszerzésével, szemrevételezéssel,
tapintással, hallással, szaglással.
Hibafelmérés műszerrel: ellenállásmérés, szigetelésellenállásmérés, nyomásmérés,
feszültségmérés, árammérés, teljesítménymérés, hőmérsékletmérés, páratartalom mérés,
olajsavasság mérés, zajmérés, rezgésmérés
Módszeres hibakeresés. A hűtőberendezések javítása az előírt technológiák alkalmazása
mellett
Elektromos hibáinak javítása. Szabályozó, vezérlő áramkörök hibáin, leolvasztó fűtések,
automatikák, vetillátorok, szivattyúk javítása
Kalorikus jellegű hibák javítása az előírt technológiák szerint
Elektronikus hűtésvezérlő program lekérdezése
Hűtőközegek, olajok tárolása, szállítása, fel- és utántöltése a környezetvédelmi előírások
betartása mellett
Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások betartása. Javítások, módosítások utáni
vizsgálatok elvégzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/9.3/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Klímaberendezésés és speciális hűtőberendezés javítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szereli,javítja,karbantartja a klímaberendezést
Szereli, javítja, karbantartja a speciális hűtőberendezéseket.
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Környezetvédelem
B típus Segédanyagok, olajok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B típus Hibakeresés és javítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Hűtéstechnikai tanműhely
Üzemelő berendezés ( telepítési helyszín )
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hibafelmérés: hibaelőzménnyel kapcs. információ beszerzésével, szemrevételezéssel,
tapintással, hallással, szaglással
Hibafelmérés műszerrel: ellenállásmérés, szig.ellenállásmérés, nyomásmérés,
feszültségmérés árammérés. teljesítménymérés, hőmérsékletmérés, páratartalom mérés,
olaj savasság mérés, zajmérés, rezgésmérés
Módszeres hibakeresés. A hűtőberendezések javítása az előírt technológiák alkalmazása
mellett
Elektromos hibák javítása. Szabályozó, vezérlő áramkörök hibáin, leolvasztó fűtések,
automatikák, vetillátorok, szivattyúk javítása
Kalorikus jellegű hibák javítása az előírt technológiák szerint
Légszállítással, valamint a szállított és kezelt levegő minőségével kapcsolatos hibák
Hűtőközegek, olajok tárolása, szállítása, fel- és utántöltése a környezetvédelmi előírások
betartása mellett.
Munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások betartása. Javítások, módosítások utáni
vizsgálatok elvégzése
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/9.4/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási technológiák ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B típus Klíma berendezés elektromos bekötésének szabályai
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
B típus Hibakeresés és javítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3. szint Építési rajz olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai leírások és rajzok értelmezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűtőberendezések javításának zártrendszerű technológiája
Hűtőközegek, olajok betöltésének, lefejtésének, előírásai
Villamos berendezések javításának biztoságtechnikai előírásai. Villamos berendezések
telepítésének előírásai az MSZ 2364-ből
A hegesztés, a forrasztás technológiai előírásai.
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/10.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtő -és közvetítőközegek olajok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén utántölti, vagy lefejti a hűtőközeget, vagy az olajat
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az olajat
Speciális technológiát alkalmazva lefejtett hűtőközeget regenerál,vagy gyűjtőhelyre szállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B típus Környezetvédelem
B típus Segédanyagok, olajok
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B típus Tömörség vizsgálat műveleti szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Kézügyesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Hűtéstechnikai rajz elemzés, hibakeresés 30%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Szerelési helyszín
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Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hűtőközegek, olajok kezelésének szabályai. Környezetvédelem és biztonságtechnika
Hűtőközegekkel és olajokkal szembeni követelmények ismerete. A hűtőközegek
felhasználhatóságáról készült rendeletek, dokumentumok aktuális ismerete
Korábban használt CFC hűtőközegek ismerete
Átmeneti drop-in és a hosszabb távon alkalmazható hűtőközegek ismerete
Hűtőgépolajok: ásványolajok, félszintetikus és szintetikus olajok alkalmazhatósága
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/10.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Hűtő -és közvetítőközegek olajok kezelési ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
B típus Hűtéstechnika
B típus Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B típus Segédanyagok, olajok
D típus Mennyiségérzék
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Technológiai és biztonságtechnikai előírások értelmezése 20%
Rendeletek,hatósági előírások értrelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Követelmények a hűtőközegek kiválasztásával szemben (ODP, GWP, TEWI természetes
hűtőközegek (CO2, NH3, stb.)
Halogénezett szénhidrogének (FCKW, HFCKW), azeotrop és zeotrop blendek
Hűtőközegek tárolása, szállítása, környezetvédelmi és kezelési előírások
Kenőolaj szerepe a hűtőberendezésekben. Követelmények (kenés, visszavezetés, oldás,
viszkozitás, oldhatósság, savasság). Olaj a hűtőkörfolyamatban. Olajtípusok. Tárolás,
kezelés, betöltés
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/11.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző adatokat dokumentál
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációs munkát végez
Előírt módon tárolja és dokumentálja a felhasznált és a lefejtett hűtőközeget és az olajat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelem
C típus Hatósági eljárás ismeretek
C típus Szervizmunka műszaki és adminisztrációs szabályai
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
C típus Garanciális és jótállási fetételek, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépészeti rajz készítés
3. szint Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3. szint Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Szolgáltatási napló vezetése 25%
Adatbevitel és tárolás számítógépen / alapszint / 25%
A szakmához kapcsolódó jogszabályismeret / tesztek / 25%
Számítógép kezelése 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépes tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógépes alapismeretek. Szövegszerkesztő program alapfokú alkalmazása
Internetes hálózat használata, különös tekintettel a szakmai web-lapok tartalmának
hasznosítására
Számítógéppel vezérelt hűtés-felügyeleti rendszerek alapjainak megismerése
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/12.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Tanácsadást.garanciális ügyintézést végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogyasztói tanácsadást, garanciális ügyintézést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
B típus Hűtéstechnika
B típus Karbantartás
B típus Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
C típus Garanciális és jótállási fetételek, szabályok
D típus Elemi számolási készség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 25%
Szolgáltatási napló vezetése 25%
Adatbevitel és tárolás számítógépen / alapszint / 25%
A szakmához kapcsolódó jogszabályismeret / tesztek / 15%
Számlázás, pénzkezelés (szimulált gyakorlatok) 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépes tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A Polgári Törvénykönyvnek a vállakozási szerződésekről, szavatosságról, jótálásról a
hibás teljesítésről szóló fejezeteinek megismerése
A jótállás rendeleti előírásainak ismerete (a jótállás időtartama, érvényesítési módja, annak
esetleges érvénytelensége, a panaszügyek ügyintézési ismeretei
Garanciális készülékek átvétele, bizonylatolása
Garanciális készülékek javításáról számla/ bizonylat készítése
Megjavított készülék/berendezés szervizben vagy a helyszínen történő átadása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/12.2/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyfélszolgálati ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Garanciális és jótállási fetételek, szabályok
D típus Elemi számolási készség
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
A szakmához kapcsolódó jogszabályismeret / tesztek / 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Készülékek, berendezések kezelési útmatóinak ismerete és szakszerű kommunikációja az
ügyfelek részére. Szakmai tanácsadás a készülék kiválasztása és telepítése vonatkozásában
(kommunikációs ismeretek)
A jótállás rendeleti előírásainak ismerete (a jótállás időtartama, érvényesítési módja, annak
esetleges érvénytelensége, a panaszügyek ügyintézési ismeretei)
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/13.1/0100-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető adminisztrációs és számviteli ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szervizmunka műszaki és adminisztrációs szabályai
D típus Elemi számolási készség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tanulói tevékenységformák:
Számlázás, pénzkezelés (szimulált gyakorlatok) 25%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számviteli törvényben rögzített tartalmú számlák kiállítása. A számlák adattartalmának
ismerete
Készülékek átadás-átvételével kapcsolatos dokumetációs ismeretek
A pénzkezelés szabályai
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20. TANANYAGEGYSÉG

36

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.1/0109-06
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
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%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs ismeretek
Beszédtechnikát tanul
Rajz olvasás, anyagismeret, árképzés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.2/0109-06
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
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
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Irányítástechnikai ismeretet tanul /vezérlés, szabályozás/
Dokumentációs alapismeretek
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.1/0109-06
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
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti mérőszoba
Villamos mérőszoba
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Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérési módszereket tanul
Mérőeszközök kezelését elsajátítja
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22. TANANYAGEGYSÉG

72

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.1/0109-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
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Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű kötéstechnológiákat, elsajátít, begyakorol
Tömítőanyagokat megismer, használ
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.2/0109-06
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%
A képzési helyszín jellege:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismeri a korszerű réz forrasztási technológiákat
Begyakorolja a préselési technológiákat
Gyakorlatban alkalmazza az ív-láng hegesztési technológiákat
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23. TANANYAGEGYSÉG

90

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.1/0109-06
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:
Hegesztő tanműhely
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Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajzjeleket, fogalmakat elsajátít
Folyamatokat rögzít, rajzokat készít
Eszközöket megismer, használatukat előírja
Technológiát tanulmányoz, elsajátít, technológiai utasítást készít
Lánghegesztés
Ívhegesztés
Műanyaghegesztés
Lánggal végzett keményforrasztás elmélete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/4.2/0109-06
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:
Épületgépészeti szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka-tűzvédelmi, környezetvédelmi eszközök beszerzésének tervezése. Ütemterv,
pénzügyi lehetőségek felmérése
Beszerzési helyek felkutatása
Lánghegesztés elmélete
Ívhegesztés elmélete
Műanyaghegesztés elmélete
Lánggal végzett keményforrasztás
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/5.1/0109-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Fogalmazó készség
Közérthetőség
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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:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lánghegesztés biztonságtechnikájának elmélete
Ívhegesztés biztonságtecnikájának elmélete
Műanyaghegesztés munkavédelmi szabályai
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25. TANANYAGEGYSÉG

18

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/6.1/0109-06
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
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
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Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaterület átadása, átvétele
Tervezői, kivitelezői, beruházói kapcsolattartás
Helyszíni egyeztetések, munkamegbeszélések, bejárások, műszaki ellenőrzések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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18

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.1/0110-06
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
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Képzési idő:
54 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tennivalók vészhelyzetben
Tűzvédelmi előírások
Teendők tűz esetén
Tűzoltóberendezések használata
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtó kötelességei, különös tekintettel a kockázatok felmérésére
Elsősegélyt igánylő 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:
116/1.2/0110-06
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
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
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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:
18 óra elmélet osztálykeretben
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 osztálybasorolás
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
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
A levegő
A levegőszennyezés forrásai. Emisszió, transzmisszió, immisszió. Légszennyező gázok és
hatásai
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

115

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: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/1.1/0111-06
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
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Önálló szakmai munkavégzés 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
18 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:
- fémszerkezetek rajzai
- technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
- kapcsolási vázlatok
- villamos rendszerek rajzai
- építészeti rendszerek rajzai
- folyamatábrák és folyamatrendszerek

118

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.1/0111-06
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:
18 óra elméletigényes 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 készít
Felvételi vázlatot készít
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/2.2/0111-06
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
C típus Mérési utasítás
B típus Mértékegységek
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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:
18 óra elmélet osztálykeretben
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 nagy
pontosságú 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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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.1/0111-06
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, 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
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
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Figyelem-összpontosítás
Tervezési képesség
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:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.2/0111-06
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:
10 óra elmélet osztálykeretben
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
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.3/0111-06
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:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Anyagkiválasztás
Anyagok tulajdonságai (mechanikai, technológiai)
Az anyagkiválasztás műszaki, gazdasági szempontjai
Az anyagok kikeresése táblázatokból és szabványokból
A kohászati félkész termékek méretszabványai és műszaki szállítási előírások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
116/3.4/0111-06
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, személyi
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
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
műszaki rajz értelmezése 10%
szabadkézi rajz kiegészítés 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%

126

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
• a munkadarab ellenőrzése
• a munkadarab felületének megtisztítása, sorjázása
• a felrajzolandó felület festése, színezése
• a rajzoló- és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése
• előrajzolás
• ellenőrzés
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző 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:
116/3.5/0111-06
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, személyi
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:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
- illesztés reszeléssel
- hántoló szerszámok, eszközök
- lemezalkatrész készítése
- sík és ívelt felületek hántolása
- a dörzsárazás szerszámai és művelete
- tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
- illesztés dörzsárazással
- csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
- illesztés csiszolással
- oldható kötések készítése, szerelése
- komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
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