ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

54 582 06

A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti technikus
Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

Azonosítószám: 54 582 06 0010 54 01
Megnevezés: Épületgépész technikus
Azonosítószám: 54 582 06 0010 54 02
Megnevezés: Hűtő- klíma technikus

Hozzárendelt FEOR szám:

3129

Szakképzési évfolyamok száma:

2

Elmélet aránya: 60%
Gyakorlat aránya: 40%
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja
2.

van

nem szervezhető
-

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 a szakképesítés óratervében szereplő
képzési helyszínek biztosítása szükséges.
- szaktanterem
- épületgépészeti szaktanterem
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-

számítógép-terem
mérőszoba
épületgépészeti mérőszoba
villamos mérőszoba
hegesztő tanműhely
építési-szerelési /épületgépészeti/ tanműhely
fémipari tanműhely

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi 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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3.

A szakképesítés óraterve
Épületgépész technikus megnevezésű szakképesítés-elágazás
Óraszám

Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
6201-11

megnevezése
Épületgépészeti csővezetékszerelés

1/13.
2/14.
évfolyam évfolyam
e

gy

126 198

1.0/6201-11 Csőszerelés előkészítése

36

36

2.0/6201-11 Vezetékhálózat kialakítása

72

126

3.0/6201-11 Csőhálózat üzembe helyezése

18

36

90

36

6200-11

Épületgépészeti munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

1.0/6200-11 Munkaterület munkavédelme

36

2.0/6200-11 Tűz elleni védekezés

18

3.0/6200-11 Környezetvédelem

36

4.0/6200-11
6202-11

Az elsősegélynyújtás általános
szabályai.
Épületgépészeti
rendszerismeret

126 126
54

36

2.0/6202-11 Épületgépészeti dokumentációk

36

54

3.0/6202-11 Épületgépészeti rendszerelemek

36

36

Épületgépészeti elektromos
szerelések és irányítástechnika

270 108

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

56

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

56

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

56

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

16

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat
6.0/6203-11 Elektronika

32
22

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat
8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

32
16

9.0/6203-11 Villamos mérések
10.0/6203- Vezérlés és szabályozástechnikai

Értékelési
időpont

gy
tanterem/ tanműhely

szakmai
vizsga

tanterem/ tanműhely szakmai
vizsga

36

1.0/6202-11 Épületgépészeti alapfogalmak

6203-11

e

Képzési helyszín

28
32
3

tanterem/ tanműhely/ szakmai
gazdálkodó szervezet vizsga

tanterem/ gazdálkodó szakmai
szervezet
vizsga

Épületgépész technikus megnevezésű szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

e

gy

224

64

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák
előkészítése

64

48

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

32

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

32

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása,
ellenőrzése

64

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszakigazdasági és szervezési ismeretek

32

11

megnevezése

1/13.
2/14.
évfolyam évfolyam
e

gy

Képzési helyszín

Értékelési
időpont

elméleti ismeretek

11.0/6203- Vezérlés- és szabályozástechnikai
11
gyakorlat
12.0/6203- Érzékelők és vezérelt eszközök
11
illesztése
6204-11

6205-11

16
16

Vezetési és szervezési ismeretek

Épületgépész szakmai feladatok

16

448 224

1.0/6205-11 Vízellátás-csatornázás és
vízgépészeti ismeretek

144

80

2.0/6205-11 Központi fűtés és megújuló
energia ismeretek

160

64

3.0/6205-11 Gázellátás és készülékszerelés
alapismeretek

144

80

Összesen

tanterem/ gazdálkodó szakmai
szervezet
vizsga

tanterem/ gazdálkodó szakmai
szervezet
vizsga

612 468 672 288

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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Hűtő- klíma technikus szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
6201-11

megnevezése
Épületgépészeti csővezetékszerelés

1/13.
2/14.
évfolyam évfolyam
e

gy

126 198

1.0/6201-11 Csőszerelés előkészítése

36

36

2.0/6201-11 Vezetékhálózat kialakítása

72

126

3.0/6201-11 Csőhálózat üzembe helyezése

18

36

90

36

6200-11

Épületgépészeti munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

1.0/6200-11 Munkaterület munkavédelme

36

2.0/6200-11 Tűz elleni védekezés

18

3.0/6200-11 Környezetvédelem

36

4.0/6200-11
6202-11

Az elsősegélynyújtás általános
szabályai.
Épületgépészeti
rendszerismeret

126 126
54

36

2.0/6202-11 Épületgépészeti dokumentációk

36

54

3.0/6202-11 Épületgépészeti rendszerelemek

36

36

Épületgépészeti elektromos
szerelések és irányítástechnika

270 108

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

56

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

56

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

56

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

16

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat
6.0/6203-11 Elektronika

32
22

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat
8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

32
16

9.0/6203-11 Villamos mérések
10.0/6203- Vezérlés és szabályozástechnikai
11
elméleti ismeretek

Értékelési
időpont

gy
tanterem/ tanműhely

szakmai
vizsga

tanterem/ tanműhely szakmai
vizsga

36

1.0/6202-11 Épületgépészeti alapfogalmak

6203-11

e

Képzési helyszín

28
32

11.0/6203- Vezérlés- és szabályozástechnikai

16
5

tanterem/ tanműhely/ szakmai
gazdálkodó szervezet vizsga

tanterem/ gazdálkodó szakmai
szervezet
vizsga

Hűtő- klíma technikus szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

e

gy

224

64

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák
előkészítése

64

48

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

32

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

32

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása,
ellenőrzése

64

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszakigazdasági és szervezési ismeretek

32

11

megnevezése

1/13.
2/14.
évfolyam évfolyam
e

gy

Képzési helyszín

Értékelési
időpont

gyakorlat

12.0/6203- Érzékelők és vezérelt eszközök
11
illesztése
6204-11

6206-11

16

Vezetési és szervezési ismeretek

Hűtés-, klíma és hőszivattyú
szakmai feladatok

16

448 224

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek

64

32

2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

96

48

3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

64

32

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

80

32

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

64

32

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és
üzemeltetési ismeretek

80

48

Összesen

tanterem/ gazdálkodó szakmai
szervezet
vizsga

tanterem/ gazdálkodó szakmai
szervezet
vizsga

612 468 672 288

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
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II. A központi program moduljai és tananyagegységei
1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

1.3

126 óra
198 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag
minőséget
Acélcsövet csővezeték kiépítéséhez
megmunkál
Csőmenetet kézi és gépi úton készít
Menetes acélcsövekből és idomokból
csőkötést készít
Hegesztett csőkötéseket acélcsőből
készít
Vörösréz vezetéket alakít és kötést
forrasztással készít
Préskötést készít
Műanyagcsövön hegesztést végez
Műanyag vezetéket különféle
kötésmódokkal szerel
Légtechnikai vezetéket, idomokat és
kötéseket készít
Kijelöli a nyomvonalakat, a
dokumentáció alapján szükség szerint
előrajzol

3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

2.0/6201-11
Vezetékhálóza
t kialakítása

Feladatprofil

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Tananyagegységek

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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X

X

X

X

Elvégzi, a faláttörési, falhorony
készítési és szerelő kőműves munkákat
Felszereli az épületgépészeti készülékek
tartószerkezetét
Tömített csőkötéseket készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Előrajzol berendezési tárgyak,
készülékek elhelyezéséhez,
telepítéséhez
Felszereli a biztonságtechnikai
elemeket, készülékeket
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít

3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

2.0/6201-11
Vezetékhálóza
t kialakítása

Feladatprofil

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Tananyagegységek

X
X
X

X
X

X
X

X
X

B
C
C
B
C
B
C
C
C
B
B

Fémek, műanyagok kézi és gépi
alakítása
Tömítőanyagok használati
jellemzői, alkalmazási szabályai
Tartószerkezetek, vázszerkezetek
alkalmazási jellemzői
Csőanyagok, csőszerkezetek,
szerelvények, idomok
Szerelő kőműves munkák
Acélcsövek tulajdonságai és
szereléstechnikája
Csőmenetvágó gépek kezelési és
karbantartási jellemzői
Hegesztés, forrasztás,
technológiai berendezései,
kialakítása
Légtechnikai csőhálózati
rendszerek
Rézcsövek tulajdonságai és
szereléstechnikája
Műanyagcsövek tulajdonságai és
szereléstechnikája

3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

Szakmai ismeretek

2.0/6201-11
Vezetékhálóza
t kialakítása

Típus

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Tananyagegységek

X
X
X
X

X

X
X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Személyes kompetenciák

Pontosság
Kézügyesség

Társas kompetenciák
3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

3

Együttműködés
Kompromisszumkészség

3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe helyezése

3

2.0/6201-11
Vezetékhálózat
kialakítása

Szint

2.0/6201-11
Vezetékhálózat
kialakítása

Szakmai készségek

Műszakirajz-olvasási készség
Csőhálózati vázlat rajzkészítési
készség
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Nyomáspróba
Hőszigetelő anyagok,
felületkezelő anyagok
X
X

X
X

X

3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

2.0/6201-11
Vezetékhálózat
kialakítása

C
3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

2.0/6201-11
Vezetékhálóza
t kialakítása

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Szakmai ismeretek

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

C

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Típus

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Tananyagegységek

X
X

Tananyagegységek

X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
1.5

3.0/6201-11
Csőhálózat
üzembe
helyezése

2.0/6201-11
Vezetékhálózat
kialakítása

Módszerkompetenciák

1.0/6201-11
Csőszerelés
előkészítése

Tananyagegységek

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6201-11

Csőszerelés előkészítése

Épületgépészeti mérőeszközök, mértékegységek:
Mérés és az ellenőrzés fogalma
Tűrés fogalma
Pontosság és gazdaságosság
Csövek, anyagjellemzői
Kézi és gépi fémmegmunkálás technológiai ismeretei:
darabolás, fúrás,
felülettisztítás,
kéziszerszám-élezés stb.
A fémes anyagok megmunkálhatóságát befolyásoló anyagtulajdonságok
Forgács nélküli hidegalakítás
Vágás művelete
Forgácsolás
Hűtés, kenés
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36 óra

2.0/6201-06

Vezetékhálózat kialakítása

72 óra

Acélcső megmunkálás, csőalakítás technológiai ismeretei
Acélcsövek hideg- és meleg hajlítási eljárásai, számítása
Menetes csőkötés készítésének, technológiai ismeretei szerszámai
Menetvágás
Menetes furat készítése

Menetmetszés csőre, kézi és gépi menetmetsző szerszámmal
Oldható kötések és helyzetbiztosító elemek, csavar-, tengely- és csőkötése elemei,
technológiai ismeretei:
Menetes kötések: metrikus és a gázmenet (Whitworth)
Karimás kötések

Tokos kötések
Nem oldható kötések elemei, technológiai ismeretei (szegecs)
Kézi gázhegesztés gépi berendezései eszközei, segédanyagai a kötéstechnológiák
jellemző műveleteinek elméleti ismeretei.
Szűkítő idom készítése
Kézi ívhegesztés gépi berendezései eszközei, segédanyagai a kötéstechnológiák
jellemző műveleteinek elméleti ismeretei
Vörösréz vezeték csőalakítása oldható és nem oldható csőkötések tulajdonságai, lágy és
keményforrasztás szerszámai anyagai, technológiája
Préskötés készítésének műveleti jellemzői, elektromos présgép és présszerszámok
használati ismeretei
Műanyagcsövek hegesztett kötéstechnológiája, a kötések készítésének ismeretei
Műanyag és fémcsövek ragasztott kötéstechnológiája, a ragasztás technológiája
Lineáris és térfogati hőtágulás
Hőtágulás kiegyenlítés elve, csőalakítás, beépíthető kompenzátor kialakítása
Tömítőanyagok, tömített csőkötések készítésének anyagai, követelményei
Korrózió elleni védekezés aktív és passzív megoldásai
Csővezetékek berendezések szigetelése szigetelőanyagok jellemzői
3.0/6201-11

Csőhálózat üzembe helyezése

18 óra

Csőhálózat belső tisztítás, mosatás előírásai
Beüzemelésénél alkalmazott ellenőrző- mérő eszközök
Csőhálózat mérési és beszabályozási műveleti alapismeretei
Nyomáspróba és tömörség ellenőrzés ismeretei
Üzembe helyezés dokumentációs ismeretei jegyzőkönyvi formák
− Gyakorlat
1.0/6201-11

Csőszerelés előkészítése

36 óra

Használja a csőszerelés előkészítésének műszereit, szerszámait, mérőeszközeit
Egyszerű fém alkatrészt készítése
Tartószerkezetet készít kézi kisgépes eljárások alkalmazásával (darabolás, fúrás,
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felülettisztítás, kéziszerszám-élezés stb.)
Szerelő kőműves munkákat, faláttörést, födém átfúrást horony-falvésést végez,
csőrögzítést készít falhoronyba
Elhelyezi az épületgépészeti csőrögzítéseket függesztéseket
2.0/6201-11

Vezetékhálózat kialakítása

126 óra

Acélcsövön, csőalakítást végez hideg és meleg technológiával
Csőmenetet készít kézi és gépi úton,
Menetes csőkötést készít, menetes idomokkal
Épületgépészeti szerkezetekben oldható kötéseket és helyzetbiztosító elemeket,
csavar-, tengely
Nem oldható kötéseket (szegecs, , ragasztott) készít
Általános minőségű hegesztett kötést készít kézi gázhegesztéssel.
Általános minőségű hegesztett kötést készít ívhegesztéssel
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít lágyforrasztással,
Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít keményforrasztással,
Préskötést készít rézvezetéken
Műanyagcsövet hegeszt különféle eljárásokkal
Elkészíti a csővezetékek hőtágulását kiegyenlítő csőalakítást, beépíti a kompenzátort.
Kiválasztja a célnak megfelelő tömítőanyagokat, tömített csőkötéseket készít. Ellenőrzi
a csőkötések tömörségét
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten
Elhelyezi az épületgépészeti csővezetékek, szigetelését a szerelési technológia szerint
3.0/6201-11

Csőhálózat üzembe helyezése

36 óra

Elvégzi a készre szerelt csőhálózaton az esetlegesen szükséges belső tisztítási, mosatási
feladatokat
Beépíti a csőhálózaton betervezett mérési és beszabályozási műveletekhez szükséges
kialakításokat.
Használja a csőhálózat beüzemelésénél leggyakrabban alkalmazott ellenőrző- mérő
eszközöket
Elkészült csőhálózaton nyomáspróbát végez, tömörséget ellenőrzi
Dokumentálja az üzembe helyezést megelőző csőhálózaton végzett munkákat
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.
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2.

A modul azonosítója és megnevezése
6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz-és környezetvédelemi feladatok

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

2.3

90 óra
36 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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X

X

X

X

X

X

X.

X

X
X

4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

3.0/6200-11
Környezetvédelem

Betartja és betartatja a munka-, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat
Betartja az épületgépész szakmákra,
épületgépészeti szerelési-javítási technológiára
vonatkozó egyedi előírásokat
Épületgépész munkavégzés során a hőtermelő
berendezések égéstermék elvezetésével, a
szennyvizek elhelyezésével kapcsolatos
előírásokat betartja
Tűz- és robbanás veszélyes közegeket szállító
vezetékek egyedi szerelési és
biztonságtechnikai előírásait betartja
Részt vesz a munka-, tűz- és
környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában, dokumentálásában
Épületgépészeti kivitelezés munkaterületén
gondoskodik elsősegélynyújtó és tűzoltó
eszközökről
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

Feladatprofil

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Tananyagegységek

X

X
X
X
X

X
X

Biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően
alakítja ki az épületgépészeti kivitelezés
munkaterületét
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes
hulladékgyűjtés szabályait
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok
kezelésére vonatkozó előírásokat
Tűz- és robbanásveszélyes anyagot tartalmazó
palackok rakodási, szállítási és tárolási
előírásait betartja
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat

4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

3.0/6200-11
Környezetvédelem

Feladatprofil

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X

B

Környezetvédelmi ismeretek
Épületgépészeti technológiák
veszélyei
Tűzvédelmi ismeretek
Munkabiztonsági ismeretek
Tűzoltó berendezések, eszközök
Tűzkár bejelentése
Elsősegély nyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai
Épületgépészeti berendezések
biztonsági rendszerei
Magasban végzett munkák
biztonságtechnikai előírásai
Kézi és gépi anyagmozgatás szabályai
Fogyasztóvédelem

A
B
A
B
B
B
A
A
B
B
C
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4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

Szakmai ismeretek

3.0/6200-11
Környezetvédelem

Típus

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Felelősségtudat
Szabálykövetés

Társas kompetenciák

Irányíthatóság
Irányítási készség
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4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

Személyes kompetenciák

4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

4

3.0/6200-11
Környezetvédelem

5

3.0/6200-11
Környezetvédelem

5

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

3

Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata
Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó
jelképek értelmezése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó
színjelölések értelmezése
Elsősegélynyújtás

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

5
3.0/6200-11
Környezetvédelem
4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

X

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Szakmai készségek

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Szint

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
.X
X
X

X
X
X
X

X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

2.5

X
X
X

X
X

4.0/6200-11
Az elsősegélynyújtás
általános szabályai

Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság

3.0/6200-11
Környezetvédelem

1.0/6200-11
Munkaterület
munkavédelme

Módszerkompetenciák

2.0/6200-11
Tűz elleni védekezés

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Vázlatkészítés dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
AMBU baba újraélesztése

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6200-11

Munkaterület munkavédelme

36 óra

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma a munkahelyi balesetek és a foglalkozási
megbetegedések fajtái
A munkáltatók alapvető feladata a veszélyek megelőzése
A munkavállaló magatartási szabályai a biztonságos munkavégzés érdekében
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények
A munkavédelmi oktatás időpontjai és dokumentálása
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, veszély, kockázat, kockázatértékelés. A
kockázat csökkentésének lehetőségei
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések, biztonsági és egészségvédelmi jelzés,
biztonsági színek jelentése, állandó jelzések, időszakos jelzések
A munkavégzés fizikai ártalmai, zajos munkahely, rezgések
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma, légsebesség, a
levegő tisztasága, porártalmak
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény, a színek kialakítása, a munkahelyek
természetes megvilágítása, a munkahelyek mesterséges megvilágítása
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Épületgépészeti berendezéseken alkalmazott biztonsági rendszerek. A nyomástartó
berendezések biztonságtechnikája, a nyomástartó berendezések biztonsági szerelvényei
Magasban végzett munka, létrák, állványok, kezelőjárdák biztonságtechnikai előírásai,
ellenőrzése a munkavégzés előtt
A kézi és gépi anyagmozgatás szabályai. A munkavégzés során valamint a telephelyen
használt anyagok, eszközök biztonságos tárolása
Az elektromos kéziszerszámok időszakos felülvizsgálata, az épületgépészeti
rendszerekben alkalmazott érintésvédelmi módozatok
2.0/6200-11

Tűz elleni védekezés

18 óra

Tűz keletkezése, az égés feltételei, gyulladási hőmérséklet, robbanás, alsó-felső
robbanási koncentráció, az anyagok éghetősége
Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök, az éghető anyag eltávolításán alapuló mód, az
oxigén elvonásán alapuló mód, az éghető anyag hőmérsékletének csökkentésén alapuló
oltási mód
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének, működtetésének tűzvédelmi előírásai
Nyílt lánggal végzett munkavégzés biztonságtechnikája. A gázhegesztés biztonsági
előírásai, az ívhegesztés biztonsági előírásai
3.0/6200-11

Környezetvédelem

36 óra

Vízszennyezés vízforrások, csapadék, felszín alatti vizek, felszín feletti vizek,
kommunális szennyvíz, az ipari tevékenység vízszennyezése
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés, légkörben lévő alapgázok, légszennyezés
forrásai és folyamata
Globális felmelegedés és hatása a földi életre
Hulladékok kezelése, a hulladékok szelektív összegyűjtése, hulladékok előkezelése,
átmeneti tárolás, hulladékok elszállítása, hulladékok feldolgozása, hulladékok végleges
elhelyezése
Az épületgépészeti munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése,
illetve környezetkárosító hatásuk csökkentése érdekében teendő intézkedések
− Gyakorlat
4.0/6200-11

Az elsősegélynyújtás általános szabályai

Teendők a baleset helyszínén. A baleseti helyszín biztosítása
Újraélesztés. Lélegeztetés. Légutak felszabadítása
Vérkeringés, légzés vizsgálata. Légút biztosítás módjának kiválasztása
Stabil oldalfekvés. Heimlich féle műfogás, Rautek féle műfogás
Elsősegélynyújtás vérzések esetén:
Sebellátás.
Hajszáleres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Különleges vérzések
Orrvérzés
Tüdővérzés
Belső vérzések és veszélyei.
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36 óra

Mérgezések:
Gyógyszermérgezés
Ételmérgezés
Gombamérgezés
CO2 mérgezés
Szénmonoxid (CO) mérgezés,
Benzinmérgezés,
Metilalkoholmérgezés,
Elsősegélynyújtó feladata égés , fagyás és marószerek által okozott sérülések esetén ,
Szemsérülés
Csontok, izületek sérülései:
Rándulás
Ficam
Törés
Fektetési módok
Idegen test szemben orrban, fülben
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén
Rosszullétek, ájulás, epilepsziás roham, szívinfarktus gyanú , alacsony vércukorszint
miatti rosszullét, sokk és ellátása
Az elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

3.3

126 óra
126 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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3.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Használja a szakma fizikai alapfogalmait
Használja az SI mértékrendszer
alapegységeit, prefixumokat
Elvégzi a csőszereléshez kapcsolódó
szakmai számításokat
Azonosítja a tervdokumentáció alapján a
csőszerelvényeket
Azonosítja egyes rendszerek biztonsági
szerelvényeit
Alkalmazza a szerelvények beépítési
előírásait
Különböző szivattyúkat és azok működési
elvét értelmezi és alkalmazza az
épületgépészetben
Különböző ventillátorokat és azok
működési elvét értelmezi és alkalmazza
az épületgépészetben
Szakáganként vízellátás-csatornázásban,
gázellátásban, központi fűtés, hűtés lég- és
klímatechnikában, a rendszereket,
rendszerelemeket, és a készülékek szerelési
beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi
azokat
Értelmezi a különböző épületgépészeti
tervdokumentációkat
Elkészíti a szükséges részlet- és műhely
rajzokat, szerelési vázlatot készít
Értelmezi a műszaki leírás tartalmát, szükség
szerint egyeztet
Anyagjegyzéket készít szakáganként az
egyszerűbb szerelési munkához
Kivitelezési munkaterületen előkészíti az
anyagok, szerszámok tárolását

3.0/6202-11
Épületgépészeti
rendszerelemek

2.0/6202-11
Épületgépészeti
dokumentációk

Feladatprofil

1.0/6202-11
Épületgépészeti
alapfogalmak

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
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C
B
B
C
C

Épületgépészeti kiviteli
tervdokumentáció tartalmi és
formai követelményei
Épületgépészeti szerelvények és
biztonsági rendszerelemek
Szakáganként a berendezések
elhelyezési előírásai
Alapvető szervezési, előkészítési
ismeretek
Anyagkigyűjtés készítése

X

X

X

3.0/6202-11
Épületgépészeti
rendszerelemek

Szakmai ismeretek

2.0/6202-11
Épületgépészeti
dokumentációk

Típus

1.0/6202-11
Épületgépészeti
alapfogalmak

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X

X

X

X

ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Szakmai szöveg megértése
Szakmai kifejezőkészség

3.0/6202-11
Épületgépészeti
rendszerelemek

2
3
3

Szakmai készségek

2.0/6202-11
Épületgépészeti
dokumentációk

Szint

1.0/6202-11
Épületgépészeti
alapfogalmak

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

2.0/6202-11
Épületgépészeti
dokumentációk

3.0/6202-11
Épületgépészeti
rendszerelemek

Személyes kompetenciák

1.0/6202-11
Épületgépészeti
alapfogalmak

Tananyagegységek

X

X
X

X
X

Pontosság
Kézügyesség
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2.0/6202-11
Épületgépészeti
dokumentációk

3.0/6202-11
Épületgépészeti
rendszerelemek

Társas kompetenciák

1.0/6202-11
Épületgépészeti
alapfogalmak

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

X
X

Együttműködési hajlandóság a
munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség

2.0/6202-11
Épületgépészeti
dokumentációk

3.0/6202-11
Épületgépészeti
rendszerelemek

Módszerkompetenciák

1.0/6202-11
Épületgépészeti
alapfogalmak

Tananyagegységek

X

X
X

X
X

Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Berendezések műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Vázlatkészítés dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6202-11

Épületgépészeti alapfogalmak

SI mértékrendszer alapegységei prefixumok, hosszúság, térfogat stb.
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54 óra

Hőtani alapfogalmak, fajhő, hővezetés, hőátadás hőátbocsátás, hősugárzás
Hőszükséglet meghatározása
Hőmennyiség, hőteljesítmény, hatásfok fogalma, számítása
Tüzeléstechnikai alapfogalmak, égés feltételei, tüzelőanyag, levegőellátás, égéstermék
összetétele
Telítési állapot jellemzői, állapotváltozási folyamatok
Nyomás, légköri nyomás, túlnyomás abszolút nyomás, vákuum hidrosztatikai nyomás
Alapvető hőtani számítási feladatok, melegítés, hűtés hőigénye
Áramlás változó keresztmetszetű vezetékben áramlási sebesség, térfogatáram,
tömegáram, folytonossági törvény, statikus, dinamikus nyomás értelmezése
Alaki és súrlódási ellenállások fogalma, nagyságának meghatározása
Alapvető áramlástani feladatok keresztmetszet, sebesség, térfogatáram számítása
2.0/6202-11

Épületgépészeti dokumentációk

36 óra

Épületgépészeti dokumentációk tervjelképei
Alaprajz, függőleges csőterv
Műszaki leírás, költségvetés
Csőhálózati vezetékek, szerelvények, berendezések, ábrázolása, rajzjeleinek bemutatása
szakáganként
A témakörhöz tartozó idegen nyelvű szakkifejezések ismerete
3.0/6202-11

Épületgépészeti rendszerelemek

36 óra

Szelepek, csapok, tolózárak (feladatuk, fajtái, részei, jelképei, működésük jellemzői,
beépítése)
Fogalma, kiválasztási szempontjai
Segédenergiával és segédenergia nélkül működő automatikus szerelvények
Különleges szakmai feladat elvégzéséhez szükséges szerelvények
Szerelvények szerelése, karbantartása
Szerelvények tervjelei
Biztonsági szelepek, szerelvények feladata és működési elve
Tartályok jellemzői (feladatuk, részeik, csoportosításuk)
Szivattyúzási alapismeretek, szivattyúk szerkezeti kialakítása, szabályozása
Szivattyúk feladata
Csoportosítása, működési elve
Az épületgépészetben alkalmazott szivattyúk fajtái
Hatásfok, munkapont fogalma
Szivattyúk szerelése
Ventillátorok szerkezeti kialakítása,
Ventillátorok feladata
Csoportosítása, működési elve
A légtechnikában alkalmazott ventillátorok fajtái
Hatásfok, munkapont fogalma
Ventillátorok szerelése
Hőtermelő berendezések szerkezeti elemei, csoportosítása tüzelőanyag szerint,
levegőellátás, égéstermék elvezetés megoldásai
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− Gyakorlat
1.0/6202-11

Épületgépészeti alapfogalmak

36 óra

Hosszúság, térfogat, felület, keresztmetszet mérési számítási gyakorlat, mérőszalag,
tolómérő, mikrométer használata
Hőmérséklet, mérése, mérőeszközök használata
Adott zárt tér hőszükséglet számítás tantermi gyakorlat
Tüzelőanyagok égése levegőellátás, égéstermék elvezetés bemutató tüzeléstechnikai
laborgyakorlat
Nyomásmérés mérőeszközei mérési gyakorlat
Csővezeték ellenállásmérés gyakorlat
2.0/6202-11

Épületgépészeti dokumentációk

54 óra

Épületgépészeti tervdokumentációk használata
Szakáganként gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmány-katalógusok
bemutatása műszaki adatok értelmezése
Társasház épületgépészeti terveinek bemutatása, értelmezése
Egyszerű kapcsolási vázlatokat készítése (szakáganként külön kapcsolási vázlat)
Pl:
Fűtésszerelő: álló kazánhoz kapcsolódó szivattyús nyomott fűtési rendszer zárt tágulási
tartállyal időjárás követő szabályozás rendszerelemeivel alaprajz és függőleges csőterv
Gázszerelő: előkertes családi ház mérőhely-nyomáscsökkentő szekrény, bekötő és
fogyasztói vezeték zárt égésterű falikazán és gáztűzhely gázellátásával, levegőellátás és
égéstermék elvezetés tervjelképeivel alaprajz és függőleges csőterv
Vízszerelő: társasház közbenső szintlakás fürdőszoba, konyha berendezéseinek
vízellátása, csatornavezetéke, előfalas berendezési tárgyakkal, hideg, és melegvíz
főelzáró, mérőhely és szűrő beépítésével
Hűtőgépszerelő: Kamrahűtő berendezés kompresszoros hűtőkör kapcsolás elvi vázlata,
a szükséges részegységekkel és biztonsági rendszerelemekkel
(technikusi szinten mindegyik szakág terve)
Az elkészített kapcsolási vázlatról szakáganként anyagjegyzék készítése, anyagköltség
kiszámítása
Munkahelyi dokumentációk (munkalap, karbantartási napló, építési napló, felmérési
napló, átadási, üzembe helyezési dokumentációk jegyzőkönyvek) készítése
Számítógépes felhasználói ismeretek, épületgépészeti nyomtatványok és jegyzőkönyvek
kitöltése
Internethasználat, épületgépészeti gyártmánykatalógusok keresése, tervezési segédletek
használata
Épületgépészetben használt programok kezelésének, használatának bemutatása
Méretezési programok
Egyszerűsített rajzolóprogram
Költségvetést készítő program
3.0/6202-11

Épületgépészeti rendszerelemek

36 óra

Szelepek, csapok, tolózárak csatlakozása csővezetékbe, menetes, karimás, és nem
oldható kötéssel
23

Biztonsági szelepek, szerelvények beépítése csővezetékbe felszerelése berendezésre.
Szivattyú beépítése, jelleggörbe szerkesztése mérés alapján
Ventillátorok beépítése, szabályozása
Különféle tüzelőanyaggal üzemelő hőtermelő berendezések elhelyezési előírásai,
levegőellátás és égéstermék elvezetés előírásainak bemutatása
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

4.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

4.3

270 óra
108 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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4.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

6.0/6203-11 Elektronika

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

9.0/6203-11 Villamos mérések

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

Tanulmányozza és értelmezi a
munkafolyamatokra, eszközökre,
technológiára vonatkozó
dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Elvégzi a bekötéseket, huzalozásokat
Elektromos hibát tár fel és javít
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot
mérőműszerrel, szükség szerint a
vezetéket kicseréli
Ellenőrzi, szükség szerint a hibás
elektromos alkatrészt kicseréli
Ellenőrzi, szükség szerint a
vezérlőpanelt javítja, vagy kicseréli
Ellenőrzi a meglévő hálózatot
Mérési feladatokat végez
Elkészíti a kapcsolási, szerelési,
bekötési rajzokat
Elkészíti műszaki rajzok alapján a
huzalozást
Felszereli a mérőkörök, a szabályozó
körök a vezérlőkörök készülékeit
Beszabályozza a szabályozó körök
készülékeit

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Feladatprofil

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

25

X

Összehangolja a vezérlőkörök
készülékeit
Fordulatszámot mér
Villamos mennyiségeket mér
Villamos biztonságtechnikai méréseket
végez
A berendezést feszültség/nyomás alá
helyezi
Letölti a szoftvert, számítógépet kezel
A beállításokat dokumentáció alapján
elvégzi
A berendezésen funkciópróbát végez
Készülék-átalakítási munkákat végez
Beazonosítja az átalakítás okát
Specifikálja az új elemet, alkatrészt
vagy készüléket
Beszerezteti az új elemet, alkatrészt
vagy készüléket
Beszereli az új elemet, alkatrészt vagy
készüléket
Üzembe helyezi az új alkatrészt,
készüléket
Dokumentálja az üzembe helyezést,
átalakítást
Elvégzi a szabályozók finombeállítását
Programozható logikai vezérlőkön,
szabályzókon üzemi beállításokat
végez
Programozható készülékeken szoftvert
frissít

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

9.0/6203-11 Villamos mérések

8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

6.0/6203-11 Elektronika

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Feladatprofil

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
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C
C
E
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

X
X

X

Elektronikus áramkörök
Villamos gépek
biztonságtechnikája
Teljesítményelektronikai
áramkörök
Elektromechanikus
mérőműszerek
Elektronikus mérőműszerek
Mechanikai mérőműszerek
Villamos mérések
Mechanikai mérések
Bekötési, huzalozási rajzok
Műszerelemek
Számítógéppel támogatott
technológiák
Irányítástechnikai alapfogalmak
Irányítástechnikai szervek,
tagok, berendezések
Vezérlési és
szabályozástechnikai
alapfogalmak
Villamos gépek jellemzői
Villamos gépek üzemeltetési

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.0/6203-11 Villamos mérések

X

X

8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

C

6.0/6203-11 Elektronika

Egyen- és váltakozó áramú
hálózatok

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

C

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

C

Elektrotechnikai-alapok
Váltakozó áramú körök

C

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

Szakmai ismeretek

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Típus

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

9.0/6203-11 Villamos mérések

X
X

8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

X
X

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

X
X

6.0/6203-11 Elektronika

X
X

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

műveletei
Műszaki ábrázolás
Villamos és gépész rajzjelek
Darabjegyzék összeállítás
Anyagszükséglet meghatározás
Művelettervek, technológiai
utasítások dokumentációi
Szakmai szabványok
Műszaki dokumentáció
Passzív alkatrészek felépítése,
jellemzői
Aktív alkatrészek felépítése,
jellemzői
Félvezető alkatrészek jellemzői
Érzékelők felépítése, működése
és jellemzői
Távadók felépítése, működése
és jellemzői
Jelátalakítók, jelformálók
felépítése, működése és
jellemzői
Kapcsolástechnika
PLC-hardver

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

C
C
C
C

Szakmai ismeretek

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Típus

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
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X

Szint

4

2

3

3

3

3

3

3
4.0/6203-11 Villamos forgógépek
5.0/6203-11 Villamos gyakorlat
6.0/6203-11 Elektronika
7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat
8.0/6203-11 Villamos alkatrészek
9.0/6203-11 Villamos mérések

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

29
X

X
X

X

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

Műszaki rajz olvasása,
értelmezése
Folyamatábrák olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram
olvasása, értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Kézi fémforgácsoló
szerszámok használata
Kézi kötőelem szerelő
szerszámok használata
Kisgépek, kéziszerszámok
használata
Labortechnikai eszközök
használata
2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Szakmai készségek
1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

Határozottság
Kapcsolatteremtő készség

X

X
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3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok
4.0/6203-11 Villamos forgógépek
5.0/6203-11 Villamos gyakorlat
6.0/6203-11 Elektronika
7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat
8.0/6203-11 Villamos alkatrészek
9.0/6203-11 Villamos mérések

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

X
X

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

9.0/6203-11 Villamos mérések

X

X
X

8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

X

X
X

6.0/6203-11 Elektronika

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

X

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

Társas kompetenciák

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Pontosság
Kézügyesség
1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Tananyagegységek

X
X

4.5

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai
elméleti ismeretek
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai
gyakorlat
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök
illesztése

9.0/6203-11 Villamos mérések

X
X

8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

X
X

7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

X
X

6.0/6203-11 Elektronika

4.0/6203-11 Villamos forgógépek

X
X

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, körök, -hálózatok

Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás

2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

Módszerkompetenciák

1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek

Tananyagegységek

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6203-11 Elektrotechnikai alapismeretek
Az elektrotechnika alapfogalmai
Elektromos jelenségek és azok okai
A villamos töltés
A villamos feszültség
A villamos áram
Villamos áram hatásai
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56 óra

X
X

X
X
X

X
X

Áramfajták
Villamos áramkör
2.0/6203-11 Egyenáramú körök és hálózatok

56 óra

Villamos áramkör felépítése
Vezetők ellenállása
Ohm törvény
Ellenállások hőmérsékletfüggése
Ellenállások kiviteli formái
Villamos munka
Villamos teljesítmény
Ellenállások soros-, párhuzamos-, és vegyes kapcsolásai
Áramosztó kapcsolások
Feszültségosztó kapcsolások
3.0/6203-11 Váltakozó áram alapfogalmai, -körök, -hálózatok

56 óra

A váltakozó áram jellemzői
Villamos fogyasztók viselkedése váltakozó áramú körökben
Fázistolás
Látszólagos teljesítmény
Hatásos teljesítmény
Meddő teljesítmény
Háromfázisú hálózatok
Érintésvédelmi kapcsolások
4.0/6203-11 Villamos forgógépek

16 óra

Mágnesesség
Forgó mágneses tér
Transzformátorok és üzemállapotai
Forgógépek felépítése
Aszinkronmotorok és üzemállapotai
Egyenáramú forgógépek
Szinkrongépek
Léptetőmotor
Villamos gépek karbantartása és vizsgálata
6.0/6203-11 Elektronika

22 óra

Villamos hálózatok és villamos jelek
Félvezető diódák működése
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris), működése
Erősáramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT)
Erősítő áramkörök
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási lehetőségei
Optoelektronika
Tápegységek, stabilizált tápegységek
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Impulzustechnikai áramkörök
Logikai áramkörök alapjai
Logikai algebra szabályai, tételei, logikai függvények
Logikai alapáramkörök
Digitális jelfeldolgozó áramkörök
Analóg-digitális és digitális-analóg átalakítók
Memóriák (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok)
Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
Programozható logikai vezérlők (PLC)
8.0/6203-11 Villamos alkatrészek

16 óra

Alkatrész alapismerete
Szerelési technológiák
Villamos elemek, alkatrészek jelölése
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Vezetékek fajtái, tulajdonságai
Kapcsolók, nyomógombok, biztosítók
Hőkioldók
Nyomáskapcsolók
Relék
Elektromágnesek
Érzéklelők fajtái, felépítésük, működésük.
10.0/6203-11 Vezérlés és szabályozástechnikai elméleti ismeretek

32 óra

Irányítástechnikai alapfogalmak
Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak
Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések
Számítógéppel támogatott technológiák
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
A témakörhöz tartozó idegen nyelvű szakkifejezések ismerete
12.0/6203-11 Érzékelők és vezérelt eszközök illesztése

16 óra

Érzékelők felépítése működése
Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé
Az érzékelők és vezérelt eszközök illesztése
-

Gyakorlat

5.0/6203-11 Villamos gyakorlat

32 óra

Bekötések, huzalozások készítése
Villamos kötések készítése
Elektromos kábelek nyomvonalának kialakítása
Kábelek szerelése
Villamos szerelvények beépítése, bekötése
Túláram-, túlfeszültség védelmi kapcsolások kialakítása
Érintésvédelmi kapcsolások kialakítása
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Elektromos hibák feltárása, javítása
7.0/6203-11 Elektronikai gyakorlat

32 óra

Gyártási és technológiai rajzok dokumentumai
Méréstechnikai alapok
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Erősítő áramkörök, alapkapcsolások, erősítő jellemzők, erősítők
fajtái
Elektronikai alapáramkörök
Kombinációs logikai hálózatok
Szekvenciális logikai hálózatok
A villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján összeállítja az áramköröket
Az elkészült áramköröket beüzemeli, beállítja, behangolja és elvégzi a szükséges
méréseket
A kész áramkörökben hibajavítást végez
A kapcsolási rajzok alapján műszeres hibakeresést végez és a hiba megállapítás után
elvégzi a szükséges alkatrészcserét
9.0/6203-11 Villamos mérések

28 óra

Elektromechanikus mérőműszerek
Elektronikus mérőműszerek
Villamos mérések végzése
Áramfelvétel mérése
Teljesítményfelvétel mérése
Érintésvédelmi mérések
Dokumentációk készítése a mérésekről
11.0/6203-11 Vezérlés- és szabályozástechnikai gyakorlat

16 óra

Szabályozó körök készülékeinek szerelése
Vezérlőkörök készülékeinek szerelése
Szabályozó körök készülékeinek beszabályozása
Vezérlőkörök készülékeinek összehangolása
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző
intézmény által meghatározott módon.
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5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek

5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

5.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

5.3

224 óra
64 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

5.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

Szakáganként feldolgozza a terveket, megismeri a rendszereket
és rendszerelemeket
Kiegészíti a tervdokumentációkat
Ellenőrzi a rendszerek szerelési, mérési és beszabályozási
feltételeinek meglétét
A tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket egyeztet
Ellenőrzi a tervdokumentációt, véglegesíti a műszaki tartalmat

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

Feladatprofil

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

Összeállítja az ajánlat műszaki tartalmát
Meghatározza a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat
Kidolgozza a vállalási árat
Összeállítja az ajánlati dokumentációt
Összeállítja a vállalkozási szerződéstervezetet
Részletes ütemtervet készít
Kialakítja a kivitelezés munkahelyi feltételeit
Biztosítja a helyi munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi
előírások betartását
Megszervezi és ütemezi a saját kivitelezési és szolgáltatási
tevékenységeket
Javaslatot tesz a beszerzési forrásokra, alvállalkozói
szolgáltatásokra
Átveszi a munkaterületet
Irányítja a kivitelezést és biztosítja a munka szakmai
ellenőrzését
Ellenőrzi a szakmunkások képesítését, gyakorlat bemutatást,
oktatást végez
Kapcsolatot tart a partnerekkel
Kezeli a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót
Munkájával kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységet
végez
Ellenőrzi szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készreszerelést
Biztosítja az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit
Összehangolja az üzembe helyezési és beszabályozási
tevékenységeket
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X
X
X
X
X

X
X

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

Feladatprofil

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Megszervezi az épületgépészeti és villamos méréseket és
beszabályozási tevékenységet
Lefolytatja a próbaüzemet
Megszervezi az üzemeltető oktatását
Átveszi és dokumentálja az alvállalkozói szolgáltatásokat
Összeállítja az átadás-átvételi dokumentációt
Végrehajtja az átadás-átvételt
Közreműködik az építési hatóság és a szakhatóságok felé a
számukra szükséges dokumentációk benyújtásában,
elfogadásában
Közreműködik a hatósági bejárásokban, eljárásban
Lezárja az adott projektet
Tervezi és irányítja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat,
Elkészíti a Tervszerű Megelőző Karbantartási tervet az átadási
dokumentáció figyelembevételével.
Megtervezi és ütemezi a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági
méréseket
Meghatározza az üzemeltetés, karbantartás, műszaki és tárgyi
feltételrendszerét
Előkészíti a szolgáltatói szerződéseket
Előkészíti, adatokkal feltölti és kezeli az épületüzemeltetési
szoftverprogramot
Szolgáltatói szerződés szerint üzemeltetést és karbantartást
végez.
Elvégzi, vagy megszervezi a meghibásodott elemek,
berendezések javítását
Dokumentálja és kiértékeli az üzemeltetési adatokat, javítási
munkákat
37

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

Feladatprofil

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Javaslatot dolgoz ki a felújítási és fejlesztési munkákra
Elkészítteti, illetve kidolgoztatja a szükséges részletterveket
Szervezi és irányítja a javításokat, felújításokat
Végrehajtja a kivitelezési munkákat
Kidolgozza a hulladékkezelés létesítmény- és rendszerspecifikus elveit és módszereit
Általános és eseti hulladékkezelési és hasznosítási tervet készít
Kidolgozza az általános és eseti bontási módszereket, elveket
Műszaki szakmai ismereteket igénylő tevékenységeket végez
Előkészíti a szerződéseket
Vállalkozással kapcsolatos tevékenységeket végez
Szakmájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Vezetői, munkaszervezői ismereteket igénylő tevékenységeket
végez
Részt vesz a szakmai szervezeti munkákban
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X
X

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

Feladatprofil

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Általános építőipari ismeretek
Épületgépészeti tervdokumentáció tartalmi és
formai követelményei
Épületgépészeti tervdokumentáció készítésének
ismeretei
Kivitelezés előkészítő munkálatai
Vállalkozási szerződés
Munkaszervezés: háló- és vonalas ütemterv
Alapvető szakmai kereskedelem
Alapvető szabványhasználat
Alapvető munkajogi és szervezési ismeretek
Alapvető gazdasági pénzügyi, adózási ismeretek
Alapvető szervezési, irányítási, működtetési
ismeretek
A polgári jogi szerződések legalapvetőbb ismérvei
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X

X

X

X

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

X

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

X

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

Szakmai ismeretek

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

Típus

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

X
X
X
X
X
X
X
X
X

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

ECDL 3.m. Szövegszerkesztés
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
Épületgépészeti CAD-program használata
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

2
2
3
4
3
4
3
3
3

Szakmai készségek

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

Szint

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
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4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

Kompromisszumkészség
Irányítási készség

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

Társas kompetenciák

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése
3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel
4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése
5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

Felelősségtudat
Megbízhatóság
1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Személyes kompetenciák

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5.5

3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése,
beszabályozás, átadás, átvétel

4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák
előkészítése, irányítása, ellenőrzése

5.0/6204-11 Vállalkozói, jogi, műszaki-gazdasági
és szervezési ismeretek

Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Hibakeresés

2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése,
irányítása, ellenőrzése

Módszerkompetenciák

1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

64 óra

Szakági engedélytervek részlettervek, helyszínrajz, alaprajz, metszet jellemzői
Tervdokumentációk kiegészítésének előírásai (pl.: metszet, részlet és gyártási terv)
Kiviteli tervek, elvi vázlatok feldolgozása szerelési, mérési és beszabályozási feltételek
meglétének megjelenítése a terveken
Tervdokumentációk ellenőrzési szempontjai javaslatok, észrevételek egyeztetése
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Ajánlatok műszaki tartalma
Munkával kapcsolatos szervezési feladatok meghatározása
Árajánlat készítés szempontjai, árképzés elve
A témakörhöz tartozó idegen nyelvű szakkifejezések ismerete
2.0/6204-11 Kivitelezési munkák szervezése, irányítása, ellenőrzése

32 óra

Szerelési munkák előkészítése
Vonalas ütemterv, hálódiagram készítése
Kivitelezés munkaterület berendezése, anyagtárolás, raktározás, szempontjai
Munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírás betartásának feltételei a
munkaterületen
Saját kivitelezési és szolgáltatási tevékenységek szervezése
Szerelési anyagok, berendezések beszerzésének szervezése
Munkaterület átvétele, kivitelezés energiaigényének, egyéb feltételeinek biztosítása
Kivitelezési munkák ellenőrzési szempontjai
Kivitelezői jogosultságok egyes szakági feltételei
Kapcsolattartás alvállalkozókkal, más szakágak kivitelezőivel
3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése, beszabályozás, átadás, átvétel

32 óra

Üzembe helyezés, beszabályozás, átadás-átvételi és használatba vételi tevékenység
Terv szerinti megvalósulás, készre-szerelés feltételei
Üzembe helyezés, beszabályozás feltételei, mosatási műveletek, nyomáspróbák
dokumentálása
Üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységek szervezése, irányítása
Épületgépészeti és villamos mérések, beszabályozási tevékenység
Próbaüzemet megelőző üzemi próbák
Üzemeltető kezelő személyzet oktatása és igazolása
Alvállalkozói szolgáltatások átvétele, igazolása, és dokumentálása
Átadás-átvételi dokumentáció összeállítása, megvalósulási terv
Átadás-átvételi eljárás megszervezése hatósági bejárások, eljárások
Hibafelvételi jegyzőkönyv, kijavítási határidők
Kivitelezési munkák lezárása, dokumentációk megőrzése
4.0/6204-11 Üzemeltetési, fenntartási munkák előkészítése, irányítása, ellenőrzése
64 óra
Tervszerű megelőző karbantartás programja
Üzemeltetés, karbantartás műszaki feltételei, szervezése, irányítása
Épületfelügyeleti rendszer-üzemeltetési programok felhasználói ismeretei
Meghibásodott elemek, berendezések javításának megszervezése
Üzemeltetési adatok dokumentálása, kiértékelése, energetikai adatok nyilvántartása
Felújítási és fejlesztési feladatok előkészítése, szükséges részlettervek elkészítése
Javítások, felújítások szervezése és irányítása
Épületgépészeti rendszerek bontása, nagytömegű berendezések bontása, mozgatása.
Bontási hulladékok kezelése, tárolása újrahasznosítása, veszélyes hulladék
nyilvántartása, kezelése, tárolási előírásai
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5.0/6204-11 Vállalkozói jogi, műszaki-gazdasági és szervezési ismeretek 32 óra
Vállalkozók adó- és járulékfizetési kötelezettségei (adóbevallás kitöltése, sorok
értelmezése, adóhatóságok)
Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, bizonylatok kitöltése
Számlák alaki formai követelményei
Anyagbiztosítási szerződések, anyagkészlet nyilvántartása
Munkaviszony létesítése, (munkajogi ismeretek, munkaszerződés, munkaviszonnyal
kapcsolatos jogok, kötelezettségek)
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése, a munkaügyi viták intézésének módja
A magyar állampolgár külföldi tartózkodása, a külföldi munkavállalás
Vállalkozási szerződés alaki, tartalmi, műszaki követelményei
Üzemeltetési, karbantartási szerződés alapján végzett munkák, szerződéseinek
előkészítése
Kivitelezés dokumentumai, az építési napló, felmérési napló vezetése
Kivitelezéssel kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységek
Minőségbiztosítási ismeretek minőségirányítás jelentősége a vállalkozásban
Álláskeresési technikák
Kommunikációs alapfogalmak, a személyes érintkezés kultúrája, kommunikációs
zavarok
Vállalkozáshoz szükséges vezetői tulajdonságok, üzleti tárgyalás
Vállalkozás létrehozása, működtetése
Vállalkozás eredményessége (gazdaságosság, költségcsökkentés módszerei, bevétel
növelése, hatékonyság),
Üzleti terv készítésének alapelve
− Gyakorlat
1.0/6204-11 Épületgépészeti munkák előkészítése

48 óra

CAD rajzoló programok gyakorlata
Épületgépészeti részlettervek készítése
Tervdokumentáció kiegészítése (pl.: metszet, részlet és gyártási terv)
Kiviteli tervek, elvi vázlatok készítése szerelési, mérési és beszabályozási feltételek
meglétének megjelenítése a terveken
Tervdokumentációk tartalmi követelményi, műszaki leírás, tervezői nyilatkozat,
munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi tervfejezet készítése
Költségvetés készítő program alkalmazása
3.0/6204-11 Beüzemelés előkészítése, beszabályozás, átadás, átvétel

16 óra

Kivitelezés alatt lévő létesítmény helyszíni bejárása
Fényképes dokumentáció készítése kivitelezési hiányosságok feltárása
Mérési és beszabályozás, műveleténél a mért adatok összehasonlítása a beszabályozási
terv adataival, az eltérések dokumentálása és értékelése
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5.7 A modul értékelésének módja
Témazáró üzleti terv készítése (beadás a vizsgára bocsátás feltétele)
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.
6.

A modul azonosítója és megnevezése:
6205-11 Épületgépész szakmai feladatok

6.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

6.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

6.3

448 óra
224 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

6.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Feladatprofil

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

Tananyagegységek

Alkalmazza a víznyerési és vízkezelési módokat
Kezeli a vízlágyító berendezéseket
Kiválasztja a szerelésekhez szükséges anyagokat
Kiválasztja szükséges szivattyút
Kezeli a nyomáscsökkentő és nyomásfokozó
berendezéseket
Kialakítja és méretezi a vízellátási hálózatokat,
szerelvényeket
Szereli a melegvíz-termelőket és a hozzátartozó
vezetékhálózatokat
Kiválasztani a megfelelő hőcserélőt

X
X
X
X

X
X

X
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X
X
X
X

Feladatprofil

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

Tananyagegységek

Felszereli a berendezési tárgyakat
Méretezi és kiépíti a csatornahálózatot
Kezeli a szennyvíztisztító berendezéseket
Elvégzi a tervezett, kötelező és hatósági
méréseket
Üzembe helyezi és beállítja az egyes
hálózatokat, rendszerelemeket,
Elvégzi a finom beszabályozást, ellenőrző
méréseket, dokumentációt készít
Elvégzi a próbaüzemet, mérési jegyzőkönyvet
készít, oktatja a kezelő személyzetet,
Összeállítja a teljes átadási dokumentációt,
átadja az elkészült berendezést
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Kiszámolja az épület fűtési-hűtési
hőszükségletét
Kiválasztja a megfelelő fűtési rendszert
Méretezi a fűtési rendszereket
Kiválasztja a fűtéshez a megfelelő anyagokat,
szerelvényeket
Kezeli a távfűtési rendszereket
Programozza a hőtermelő berendezéseket
Méretezi és szereli a napkollektoros
rendszereket
Méretezi és szereli a hőszivattyús fűtési és
melegvízkészítési rendszereket
Kiválasztja a szabályozó elemeket
Beszabályozza a fűtési rendszereket
Programozza a szabályozó elemeket
Instrukciókat ad az elektromos tervezőnek a
szabályozóelemek kiválasztására, elhelyezésére
Elvégzi a fűtési rendszerek feltöltését,
nyomáspróbáját, átmosását, légtelenítését,
próbaüzemét
Szereli és méretezi a gázhálózatokat
Felszereli a nyomáscsökkentőt
Kiválasztja a szereléshez szükséges anyagokat
Felszereli a gázkészülékeket
Méretezi a levegőellátást, szellőzést
Biztonságossá teszi a gázellátó rendszereket
46

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

Hasadó-nyíló felületet méretez
Méretezi és szereli az égéstermék elvezetést
Nyomás és tömörségi próbát végez
Beüzemeli, karbantartja és javítja a
gázkészülékeket
Intézi a MEO átadást

X

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

Feladatprofil

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

Tananyagegységek

X

X
X
X
X

X

X

X

C
C
B
B
C
C
A
B
B
B
C
B
B
B
B

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

Típus

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

Tananyagegységek

Szakmai ismeretek

Vízellátás-csatornázás rendszerek
kialakításának szempontjai, működési
jellemzők
Épületvillamos- és felügyeleti
rendszerek kialakításának szempontjai,
működési jellemzők
Általános építőipari ismeretek
Épületek szerkezeti egységeinek
ismerete, statikai értékelése
Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
Tartók statikája
Szerelő kőműves ismeretek
Nagytömegű testek mozgatásának
biztonságtechnikája
Központi fűtés szempontjai, működési
jellemzők
A gázok tulajdonságait
A gázellátáshoz kapcsolódó előírásokat
Építőipari alapismeretek
Kompenzátorok tulajdonságai
Légtelenítési módok
Feltöltési módok
Beszabályozási módok
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X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

C
B
C
B
B

Próbaüzemi feladatok
Gázellátási rendszerek
Gázfogyasztó berendezések
kialakításának, felszerelésének
szempontjai, működési jellemzők
Gázhálózat kiépítése
Épületszerkezeti ismeretek
Készülékismeret
Biztonsági szerkezetek működési
jellemzői

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

B
C

Szakmai ismeretek

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

Típus

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

Tananyagegységek

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

4
3
3

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépészeti rajz készítése
Építési rajz olvasása, értelmezése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok
olvasása, értelmezése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok
készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Mennyiségérzék
Szakmai idegen nyelvű kifejezések

4
3
2
1
3
2
3
2
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3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

Szakmai készségek

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

Szint

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

Tananyagegységek

X

X

X
X

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülékszerelés
alapismeretek

Együttműködés
Kompromisszumkészség
Kommunikációs készség

2.0/6205-11
Központi fűtés
és megújuló
energia
ismeretek

Társas kompetenciák

1.0/6205-11
Vízellátáscsatornázás és
vízgépészeti
ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

6.5

3.0/6205-11
Gázellátás és
készülék-szerelés
alapismeretek

Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság

2.0/6205-11
Központi fűtés és
megújuló energia
ismeretek

Módszerkompetenciák

1.0/6205-11
Vízellátás-csatornázás
és vízgépészeti
ismeretek

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Berendezések műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Vázlatkészítés dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
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6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6205-11 Vízellátás-csatornázás és vízgépészeti ismeretek

144 óra

Megismeri a víznyerési és vízkezelési módokat
Megismeri és kezeli a vízlágyító berendezéseket
Kiválasztja a szerelésekhez szükséges anyagokat
Méretezi és kiválasztja a szükséges szivattyút
Tudja kezelni a nyomáscsökkentő és nyomásfokozó berendezéseket
Kialakítja és méretezi a vízellátási hálózatokat, szerelvényeket
Szereli és méretezi a melegvíz-termelőket és a hozzátartozó vezetékhálózatokat
Ki tudja választani a megfelelő hőcserélőt
Felszereli a berendezési tárgyakat
Méretezi és kiépíti a csatornahálózatot
Kezeli a szennyvíztisztító berendezéseket
Elvégzi a tervezett, kötelező és hatósági méréseket
Üzembe helyezi és beállítja az egyes hálózatokat, rendszerelemeket, elvégzi a finom
beszabályozást, ellenőrző méréseket, dokumentációt készít
Elvégzi a próbaüzemet, mérési jegyzőkönyvet készít, oktatja a kezelő személyzetet,
összeállítja a teljes átadási dokumentációt, átadja a az elkészült berendezést
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
2.0/6205-11 Központi fűtés és megújuló energia ismeretek

160 óra

Kiszámolja az épület fűtési-hűtési hőszükségletét
Ki tudja választani a megfelelő fűtési rendszert (melegvíz-gőzfűtés, alsó-felső elosztás,
nyitott-zárt rendszer, gravitációs-szivattyús)
Méretezi a fűtési rendszereket (hőtermelők, hőleadók, szabályozó szerelvények)
Kiválasztja a fűtéshez a megfelelő anyagokat, szerelvényeket
Megismeri a távfűtési rendszereket
Programozza a hőtermelő berendezéseket
Méretezi és szereli a napkollektoros rendszereket (melegvíz készítés, fűtésrásegítés)
Méretezi és szereli a hőszivattyús fűtési és melegvíz készítési rendszereket
Kiválasztja a szabályozó elemeket
Beszabályozza a fűtési rendszereket
Programozza a szabályozó elemeket
Instrukciókat ad az elektromos tervezőnek a szabályozóelemek kiválasztására,
elhelyezésére
Elvégzi a fűtési rendszerek feltöltését, nyomáspróbáját, átmosását, légtelenítését,
próbaüzemét
3.0/6205-11 Gázellátás és készülékszerelés alapismeretek
Megismeri a gázok tulajdonságait
Megismeri a gázellátáshoz kapcsolódó előírásokat
Szereli és méretezi a gázhálózatokat
Felszereli a nyomáscsökkentőt
Kiválasztja a szereléshez szükséges anyagokat
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144 óra

Felszereli a gázkészülékeket
Méretezi a levegőellátást, szellőzést
Biztonságossá teszi a gázellátó rendszereket
Hasadó-nyíló felületet méretez
Méretezi és szereli az égéstermék elvezetést
Nyomás és tömörségi próbát végez
Beüzemeli, karbantartja és javítja a gázkészülékeket
Intézi a MEO átadást
− Gyakorlat
1.0/6205-11 Vízellátás-csatornázás és vízgépészeti ismeretek

80 óra

Vízvezeték hálózatot szerel
Vízellátási berendezési tárgyakat köt be
Melegvíz-hálózatot szerel
Melegvíz-termelő berendezést köt be
Csatornahálózatot szerel
Csatornázási berendezéseket köt be
Nyomáspróbát végez
Készülék beszabályozást végez
Vízkészülékeket javít
Vízkészülékeket üzemel be
Csatornakészüléket javít
Csatornakészüléket üzemel be
2.0/6205-11 Központi fűtés és megújuló energia ismeretek

64 óra

Fűtési hálózatot szerel
Fűtési berendezési tárgyakat köt be
Biztonsági berendezéseket szerel
Felületfűtéseket épít
Napkollektoros rendszert épít
Beszabályozást végez
Nyomáspróbát végez
Szabályozó elemeket programoz
Fűtőkészüléket javít
Fűtőkészüléket üzemel be
3.0/6205-11 Gázellátás és készülékszerelés alapismeretek
Gázhálózatot épít
Gázellátási berendezési tárgyakat köt be
Biztonsági szerkezeteket épít be
Levegőellátást szerel
Égéstermék elvezetést szerel
Gázkészüléket javít
Gázkészüléket üzemel be
Nyomás és tömörségi próbát végez
51

80 óra

6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.

7.

A modul azonosítója és megnevezése:
6206-11 Hűtés-, klíma- és hőszivattyú szakmai feladatok

7.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

7.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

7.3

448 óra
224 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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7.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
Feladatprofil:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai
ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Értelmezi tervek alapján a hűtőkörök, hűtőberendezések és
alkalmazásuk jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hűtőköri
berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok
műszaki megfelelőségét
Értelmezi tervek alapján a hőtermelő-, fűtőberendezések és
alkalmazásuk jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hőtermelő és
hőcserélő berendezéseket, elemeket, anyagokat, és ellenőrzi
azok műszaki megfelelőségét
Értelmezi tervek alapján az adott légtechnikai rendszer és
alkalmazás jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a légtechnikai
berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok
műszaki megfelelőségét
Értelmezi tervek alapján az adott hidraulikai rendszert és az
alkalmazás jellemző paramétereit
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hidraulikai
berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok
műszaki megfelelőségét
Értelmezi és felülvizsgálja a kiviteli tervdokumentációt,
részletterveket készít
Ellenőrzi a kivitelezés terv szerinti, szakszerű elvégzését
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

Feladatprofil

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irányítja a hűtőkörök, hűtőberendezések és rendszerek
szakszerű telepítését
Irányítja a hőtechnikai elemek és –berendezések szakszerű
telepítését
Irányítja a légtechnikai elemek, berendezések és rendszerek
szakszerű telepítését
Irányítja a hidraulikai elemek, berendezések és rendszerek
szakszerű telepítését
Nyomás és tömörségi próbát végeztet
Értelmezi a beszabályozási terveket és előkészíti a
beszabályozást
Értelmezi és kezeli a légtechnikai rendszerek légszállítási és
nyomásviszonyait
Értelmezi és kezeli a hidraulikai rendszerek közegszállítási
és nyomásviszonyait
Értelmezi és kezeli a rendszerek akusztikai és
hangcsillapítási viszonyait
Elvégezteti a nyomás és tömörségi próbákat
Elvégezteti a rendszerek átmosását, feltöltését, tömörség
ellenőrzését, légtelenítését
Ellenőrzi a szabályzó és védelmi elemek és rendszerek
beállításainak előbeszabályzott állapotát
Biztosítja a légtechnikai, valamint hidraulikai beszabályozás,
beüzemelés környezeti feltételeit
Elvégezteti a légtechnikai és hidraulikai beszabályozásokat,
mérési jegyzőkönyvet készít
Biztosítja a hűtőkörök beszabályozási, beüzemelési
környezeti feltételeit
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6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

Feladatprofil

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Ellenőrzi a hűtőberendezés és segédberendezései szakszerű
beüzemelését, beszabályozását
Biztosítja a hőtermelő berendezések beszabályozási,
beüzemelési környezeti feltételeit
Ellenőrzi a hőtermelő berendezések szakszerű beüzemelését,
beszabályozását
Komplex hőtechnikai, komfort, villamos, légtechnikai,
hidraulikai és akusztikai méréseket, terv szerinti összehozástbeszabályozást végez, végeztet
Elvégezteti az üzempróbát és elkészíti/elkészítteti a mérési
jegyzőkönyvet
Beállítja, parametrizálja a szabályzó és épületfelügyeleti
rendszereket
Elvégzi, -végezteti a próbaüzemet, a finombeszabályozást,
jegyzőkönyvet készít
Átadási dokumentációt készít, készíttet
Oktatja az üzemeltető, kezelő és karbantartó személyzetet
Összeállítja a teljes átadási dokumentációt, átadja az
elkészült rendszereket
Hatósági bejáráson közreműködik
Értelmezi és adaptálja a tervezői kezelési és karbantartási
utasításokat
Értelmezi és adaptálja a gyártóművi kezelési és karbantartási
utasításokat
Beállítja, parametrizálja az épületüzemeltetési informatikai
rendszereket
Üzemelteti, kezeli, ellenőrzi a hűtő- és hőtermelő
berendezéseket
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X

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

Feladatprofil

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Feladatprofil
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5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek
6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

Üzemelteti, kezeli, ellenőrzi a légtechnikai és hidraulikai
rendszereket
Elvégezteti a tervezett, kötelező és hatósági méréseket,
valamint azok szakszerű dokumentálását, nyilvántartását
Szervezi a tervszerű megelőző karbantartási és javítási
tevékenységeket
4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Általános építőipari ismeretek
Épületek szerkezeti egységeinek ismerete, statikai
értékelése
Építőipari alapismeretek
Épületszerkezeti ismeretek
Épületszerkezetek épületfizikai tulajdonságai
Tartók statikája
Szerelő kőműves ismeretek
Vízellátás-csatornázás rendszerek kialakításának
szempontjai, működési jellemzők
Energiaellátó rendszerek kialakításának szempontjai,
működési jellemzők
A gázellátáshoz kapcsolódó előírások
Hűtőberendezés berendezés és termékismeret
Hőtermelő
és
gázkészülék
berendezés
és
termékismeret
Légtechnikai rendszer, berendezés és termékismeret
Hidraulikai rendszer, berendezés és termékismeret
Épületvillamosés
felügyeleti
rendszerek
kialakításának szempontjai, működési jellemzők
Épületüzemeltetési
informatikai
rendszerek
kialakításának szempontjai, működési jellemzők
Tömörségellenőrzési módok
Légtelenítési módok
Feltöltési módok
Beszabályozási módok
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B
C
C
B
C
C
C
C
B
B
C
B
B
C
C
B
B
B
B

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

C

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

Szakmai ismeretek

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

Típus

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Szint

4
3
Szakmai készségek

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépészeti rajz készítése

58
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek
6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

X
X
X

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

Próbaüzemi feladatok
Üzempróbák jellemzői
Biztonsági szerkezetek működési jellemzői

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

B
B
B
Szakmai ismeretek

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

Típus

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

3

Építési rajz olvasása, értelmezése
Épületgépészeti
csőhálózati
rajzok
olvasása,
értelmezése
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Szakmai idegen nyelvű kifejezések

4
3
2
1
3
2
2
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X

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

Szakmai készségek

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

Szint

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Társas kompetenciák

Együttműködés
Kompromisszumkészség
Kommunikációs készség

X
X
X
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X

X
X
X

X
X
X

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek
6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

X

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

X

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség
4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Személyes kompetenciák

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

7.5

X
X

X
X

X
X

6.0/6206-11 Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési
ismeretek

Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság

5.0/6206-11 Hidraulikai rendszerismeretek

Módszerkompetenciák

4.0/6206-11 Légtechnikai rendszerismeretek

1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési
alapismeretek
2.0/6206-11 Hűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek
3.0/6206-11 Fűtéstechnikai berendezés és
alkalmazás ismeretek

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Berendezések műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Vázlatkészítés dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

7.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési alapismeretek
óra

64

Épületgépészeti rendszerelmélet
Épületgépészeti alapmodulban már tanult alapismeretek ismétlése, kiegészítése
Épületgépészeti rendszerismeretek, épületgépészeti szakágak és összefüggéseik
Humán, élőlény és technológiai komfortelmélet,
61

Zárt terek hő- és légtechnikai méretezésének elmélete, módszere, segédeszközei
Az épületgépészeti rendszerek környezeti forrásai, jellemző fosszilis és megújuló
energiaforrások
Az épületgépészeti rendszerek környezetterhelése, ennek optimalizálási
szempontjai
A környezet és a komfort kapcsolata, ennek szakágankénti értelmezése, elemzése.
Hőtechnikai alapfogalmak, állapotjelzők, hőmérséklet, hőmennyiség, nyomás,
sűrűség, fajhő, fajtérfogat
Hő- és áramlástechnikai méretezések
Épület-szerkezetek, épületfizika, hővezetés, hőátadás, hőátbocsátás, hősugárzás,
Nedves levegő légállapot diagramja,
Közvetítő közegek hőtechnikai és fizikai tulajdonságai, alkalmazásuk
Épületek, helyiségek szellőzés- és hőtechnikai, valamint nedvességterhelésének
méretezése
Fosszilis energiahordozók és megújuló hőforrások, nyelők alkalmazása,
hasznosítása
Épületek, épületgépészeti rendszerek energetikai megfelelősége
Épületek energetikai optimalizálása, veszteség- és hulladékhő-hasznosítás
Légtechnikai hálózatok, légcsatornák, idomok, szerelvények áramlási vesztesége,
méretezése
Hidraulikai hálózatok, csövek, csőidomok, szerelvények áramlási vesztesége,
méretezése
Épületgépészeti berendezés és rendszerismeret
Ellátó rendszerek, víz, csatorna és közműgépészet
Hűtő- és hűtéstechnikai berendezések, alkalmazások és rendszerek
Hőtermelő- és hőtechnikai berendezések, alkalmazások és rendszerek
Lég- és klímatechnikai berendezések, alkalmazások és rendszerek
Hidraulikai berendezések, alkalmazások és rendszerek
Tervezési ismeretek, tervdokumentációk szerkezeti és tartalmi követelményei
Kiviteli tervdokumentáció
Szerelési részlettervek
Beüzemelési, beszabályozási terv
Átadási tervek, megvalósulási dokumentációk
Üzemeltetési és kezelési dokumentáció
Karbantartási és javítási dokumentáció
2.0/6206-11

Hűtéstechnikai berendezés és alkalmazás ismeretek

96 óra

Hűtéstechnikai alapelvek
A természetes és mesterséges hűtés története
A hűtés célja, termodinamikai folyamata
Hűtőközegek állapotváltozása a hűtő körfolyamatban, túlhevítés és utóhűtés
értelmezése
Csendes hűtés, ventillátoros hűtés.
Hűtési igény meghatározása, optimalizálása
Optimális rendszer és hűtőberendezés kiválasztása
Léghűtők elhelyezése, légeloszlás a hűtött térben
A főbb részegységek kiválasztása katalógusadatok alapján
A telepítés körülményeinek mérlegelése (zaj, elpiszkolódás, környezeti hőm. stb.).
Hűtő körfolyamatok
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Az abszorpciós hűtés elve
Kompresszoros hűtő körfolyamat, alapelemei, a körfolyamat vázlata
Hűtőközegek halmazállapot változása, telítési állapot jellemző nyomás és
hőmérséklet összefüggése,
Hűtőközegek gőztáblázata
Hűtőközegek állapotváltozási diagramja
Egyfokozatú kompresszoros hűtő körfolyamat a lgp-h állapotdiagramban
Hűtőközegek
Hűtőközegek csoportosítása, jelölési rendszere,
Hűtőközegekkel szembeni követelmények
Hűtőközegek tárolása, szállítása, környezetvédelmi és kezelési előírásai
Palackban lévő ismeretlen hűtőközeg tartalom azonosítása
Hűtőközegek kiválasztási szempontjai, termodinamikai, fizikai, kémiai,
fiziológiai, ökológiai jellemzői ODP, GWP, TEWI értékek
A természetes hűtőközegek (R600 a NH3, CO2) és a (HC) szénhidrogének
alkalmazása
Azeotrop és zeotrop blendek kezelési, betöltési követelményei
A hűtőközegek felhasználhatóságáról készült jelenleg érvényben lévő rendeletek
ismerete
Korábban használt (tiltott és szabályozott CFC, HCFC), illetve jelenleg
használatos HFC, természetes) hűtőközegek ismerete
Tiltott, vagy szabályozott hűtőközegek cseréje, hűtőközeg váltás technológiai
ismeretei, retrofit és drop-in jelleggel alkalmazható hűtőközegek
Olajozás
Kenőolaj szerepe a hűtőberendezésekben.
Követelmények (kenés, visszavezetés, oldás, viszkozitás, oldhatósság, savasság).
Olaj a hűtő-körfolyamatban.
Olajtípusok. Tárolás, kezelés, betöltés
Hűtőgépolajok: ásványolajok, félszintetikus és szintetikus olajok
alkalmazhatósága, párosítása hűtőközegekkel
Hűtőkörök szerkezeti elemei, kompresszorok
Kompresszorok szerkezeti felépítése, működése, hermetikus, félhermetikus és
nyitott tömszelencés kompresszorok jellemzői
Alternáló dugattyús kompresszorok.
Gördülődugattyús kompresszorok 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 kompresszorindítás gyakorisága
Zajcsökkentő és rezgéscsillapító rendszerelemek kompresszoroknál
Hűtőkörök szerkezeti elemei, hőcserélők, elpárologtatók
Levegőt hűtő elpárologtatók működési elve, szerkezeti felépítése.
Simacsöves, lamellás- és lap elpárologtatók.
Deresedés, leolvasztásának megoldásai, meleg gázos leolvasztás
Hűtőkörök szerkezeti elemei, hőcserélők, kondenzátorok
Kondenzátorok szerkezeti felépítése, működési elve.
Léghűtéses kondenzátorok.
Gravitációs szellőztetésű kondenzátorok, ventillátoros, lamellás kondenzátorok.
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Csőköteges kondenzátorok, koaxiális kondenzátor, fekvő csőköteges kondenzátor,
lemezes kondenzátor.
Vízhűtéses kondenzátorok működése, szerkezeti felépítése.
Evaporatív kondenzátorok szerkezeti felépítése, működése.
Fekvő csőköteges kondenzátor, toronykondenzátor
A kondenzátor működési környezetének elemzése (vízminőség, vízfogyasztás,
szennyezett levegő, magas környezeti hőmérséklet stb.)
Hűtőköri szerelvények, szabályzók, biztonsági elemek
Hűtőközeg adagolók feladata, a szabályozás folyamata
Kapillárcsöves adagolók, működési elv, alkalmazási területei
Több részre osztott hűtőközeg beadagolás elosztóelemei
Termosztatikus expanziós szelepek kialakítása, külső nyomáskiegyenlítés elve
Felszerelési szempontok elemzése
Túlhevítési hőmérséklet értelmezése
Adagolók elárasztott rendszerű elpárologtatókhoz
Úszós adagolók
Elektronikus adagolószelepek, motoros adagolószelep
Termomotoros adagolószelepek
Másodlagos szabályzók
Impulzusvezérlésű adagoló
Az elpárologtató nyomásszabályzója
Az indításszabályzó
Kondenzációs nyomásszabályozás
Lefúvató szelepek, hasadótárcsák,
Nyomáskapcsolók feladata, működése
Hűtőköri szerelvények, elzárók, tartozékok
Kézi elzáró, szakaszoló szerelvények.
Mágnes szelepek, visszacsapó-szelepek Biztonsági lefúvató szelepek.
Nedvesség és savszűrők, Szűrőanyagok. Szívó-, nyomóoldali szűrők elhelyezése
Speciális szűrők (betétmotor leégés után alkalmazott szűrő). Szennyszűrők
Folyadékáramlás és nedvességjelzők. A jelzések értelmezése
Folyadékállás-mutatók, feladatuk, elhelyezésük a hűtőkörben.
A látott folyadékszint értelmezése a hűtőrendszer működése szempontjából
Olajellátás szerkezeti elemei
Olajleválasztók feladata az alkalmazott hűtőközegek olajoldó képességét is
figyelembe véve, olajszűrők, olajhűtők elhelyezése
Folyadékleválasztók, folyadékgyűjtők.
Légtelenítők.
Víz- és közvetítő-közeg tartályok
Utóhűtők, belső hőcserélők.
Utóhűtés hatásának elemzése
Hűtőköri mérő- és segédeszközök
Univerzális hűtőköri mérőműszerek,
Nyomás és vákuummérők
Hőmérsékletmérők
Villamos mérőeszközök
Hőszigetelés
A hőszigetelések feladata a hűtő- és klímatechnikai rendszereknél.
A szigetelések elmaradásának esetleges következményei
A hűtéstechnikában alkalmazott hőszigetelő anyagok, a szigetelési vastagság
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meghatározása
Jellemző berendezések, megoldások
Léghűtéses hűtőaggregátok, léghűtők
Osztott ("split") berendezések
Hőszivattyús splitek
Multisplit rendszerek
Oszlopklímák
Precíziós klímatizálás készülékei
ROOF-TOP készülékek
VRF rendszerek elve felépítése, bel és kültéri egységei
A VRF hajtás módja, villamos és gázüzemű készülékek
Abszorpciós és adszorpciós készülékek
Kompakt és osztott folyadékhűtők
Egyedi rendszermegoldások
Jellemző alkalmazások
Élelmiszeripari hűtés, hűtőkamrák, hűtőházak
Kereskedelmi hűtőberendezések
Ipari hűtőberendezések
Technológiai klíma- és hűtőberendezések
Komfort klímatizáló rendszerek
Hőszivattyúk
Jármű és szállítmányhűtés
Hűtő berendezések általános beüzemelési és üzemeltetési feltételei
Készre szerelések, nyomáspróbák ellenőrzése
A primer és szekunder rendszerek feltöltése, nyomáspróbája, átmosása,
légtelenítése
Primer és szekunder beüzemelhetőség, beszabályozhatóság feltételeinek
ellenőrzése
Kapcsolódó hálózatok, rendszerelemek megfelelőség ellenőrzése, beüzemelése,
beszabályozása
A hűtő és hűtéstechnikai berendezések, szabályzó elemek és rendszerek
programozása
Finom-beszabályozások, ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása
A tervezett, kötelező és hatósági méréseket elvégzése
Próbaüzem, kezelő személyzet oktatása, a teljes átadási dokumentáció
összeállítása, az elkészült berendezés átadása
Az energiaellátó hálózatok megfelelősége.
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Fűtéstechnikai alapelvek
A helyiségfűtések története
A fűtés folyamata, természetes hőnyereség, hőveszteség számítás
Fűtési igények meghatározása, épületfizikai és rendszertechnikai optimalizálása
Veszteséghő-források, hőforrások, hővisszanyerési lehetőségek feltárása
Fosszilis alapú hőigény optimalizálása.
Megújuló energia alapú hőforrások igénybevételének optimalizálása
Optimális hőtermelő és fűtési rendszer meghatározása
Hőtermelő berendezések kiválasztása
Hőleadók elhelyezése, hőmérséklet és légeloszlás a fűtött térben
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Használati melegvíz termelés
A főbb részegységek kiválasztása katalógusadatok alapján
Fosszilis energiahordozón alapuló hőtermelő berendezések jellemző kialakítása
Lehetséges energiahordozók ismerete, elemzése
Égéselmélet, égéshő, kazánhatásfok
Égéslevegő szükséglet, ellátás biztosítása
Égéstermék elvezetés, kéménymegoldások,
Természetes és mesterséges huzat biztosítása, mérése, veszélyei
Nyitott és zárt égésterű rendszerek
Kondenzációs technika
Szekunder közvetítő közegek, víz, levegő
Szilárd tüzelőanyag alapú hőtermelők, közvetlen, hőtárolós, közvetítő közeges
Folyékony (olaj) tüzelőanyag alapú hőtermelők, ellátás, égőfej megoldások
Gáz (PB, földgáz,..) üzemű hőtermelők, ellátás, égőfej megoldások
Hőtermelő berendezések szabályozása,
Hőtermelők tápvíz-kezelése és ellátása
Megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezések
Közvetlen napsugárzás hatása, méretezése, szabályozása
Napkollektorok technikai megoldásai, telepítés, rendszerbe illesztés
Biomassza alapú hőtermelő berendezések,
Biomassza termelés, tárolás, adagolás, biogáz
Villamos energiahasznosítás
Napelemek, szolár-cellák, tárolás, átalakítás, hasznosítás
Közvetlen fűtés
Tárolós fűtés
Hő visszanyerés
Veszteség és hulladék hő hasznosítás
Égéstermék hő hasznosítása, hőcserélők
Hőszivattyúzás
Hőszivattyúzás alapelvei
A hőszivattyú működési elve
A kompresszoros hőszivattyú részei
A hőszivattyú berendezések általános csoportosítása, primer-szekunder közvetítő
közegek
A hőszivattyús rendszerek felépítése
Hőszivattyú berendezés COP (coefficient of performance) értéke értelmezése
A pillanatnyi COP és a COPéves közötti különbség, rendszer COP
Talajhő hasznosító hőszivattyús rendszerek
A rendszerek jellemző alkotóelemei
A talaj hőfokgradiense, hőkapacitása,
Felszíni és talajvizek hőtechnikai jellemzői,
Az alkalmazott készülékek, berendezések
Nyitott rendszerű hőgyűjtő (kútkapacitás és kútvízhőmérséklet)
A víz elvezetése, elrendezési vázlatok
A zárt hurkos rendszerek létesítésének főbb sajátossága
A primer kör méretezése, jellemző kialakítása
A vízszintes (horizontális), felszínközeli földkollektor rendszer
Direkt és közvetítő közeges talajszondák
Felszíni és talajvíz kollektorok
Talajhős hőszivattyúk gazdaságossága, üzemviteli, alkalmazási jellemzői
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Környezeti levegő hőjét hasznosító hőszivattyús rendszerek
A rendszerek jellemző alkotóelemei
A környezeti levegő, mint hőforrás, alkalmazási korlátok
Jellemző alkalmazások (fűtés-hűtés-használati melegvíz)
Az alkalmazott készülékek, berendezések
Egyéb követelmények
Levegős hőszivattyúk gazdaságossága, üzemviteli, alkalmazási jellemzői
Mono-, bi- és multivalens hőközpontok kialakítása
Lehetséges rendszertechnikai megoldások, kapcsolások
Jellemző fűtéstechnikai és használati-melegvíz készítési alkalmazások
Hőszivattyús hőközpont kialakítása
Hőszivattyúk telepítése, beüzemelése, üzemeltetése
Helyszíni hűtőköri szerelést igénylő (levegő-levegő, levegő-víz) berendezések
telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése
Kompakt (víz-víz, levegő-víz) hőszivattyús berendezések telepítése, üzembe
helyezése és üzemeltetése
Nyomás- és tömörségi próba, szivárgásellenőrzések
Hőtermelő berendezések általános beüzemelési és üzemeltetési feltételei
Készre szerelések, nyomáspróbák ellenőrzése
Primer és szekunder rendszerek feltöltése, nyomáspróbája, átmosása, légtelenítése
Primer és szekunder körök beüzemelhetőségi, beszabályozhatósági feltételeinek
ellenőrzése
Kapcsolódó hálózatok, rendszerelemek megfelelőség ellenőrzése, beüzemelése,
beszabályozása
A hőtermelő berendezések, szabályzó elemek és rendszerek programozása
Finom-beszabályozások, ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása
A tervezett, kötelező és hatósági méréseket elvégzése
Próbaüzem, kezelő személyzet oktatása, a teljes átadási dokumentáció
összeállítása, az elkészült berendezés átadása
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Légtechnikai rendszerek alapelvei
A légtechnikai alkalmazások története
Légtechnikai rendszerek feladata, elszívás, szellőzés, klímatizálás
Levegő kezelés módjai, szerkezeti elemei és eszközei
Hőmérséklet szabályozás, természetes és mesterséges hűtés, fűtés
Nedvességtartalom szabályozás, szárítás, nedvesítés,
Levegő tisztasága, szűrési megoldások és minőségek
A komfortérzetet befolyásoló tényezők, a belső levegőminőség komforttartománya
Légsebesség a tartózkodási zónában
Szellőzési, klímatizálási igény meghatározása, optimalizálása
Légcsere-szám
Optimális légtechnikai rendszer, a fűtő-hűtőberendezés kiválasztása
Légtechnikai hálózatok kialakítási, méretezési szempontjai
Helyiségek átöblítése, szennyezőanyag és hőfok gradiensek
Jellemző légtechnikai rendszerek, alkalmazások
Szellőztető és klímarendszerek elvi felépítése
A légtechnikai rendszerek alkalmazási terület szerinti csoportosítása
Komfort célú rendszerek
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Családi házak lakások hővisszanyerővel kiegészített szellőztető rendszere
Lakás belső légcsatorna kialakítása
Kontrollált szellőzés hővisszanyeréssel
Lakóterek szabályozott szellőzése
Kiegyenlített szellőztető rendszer talajhő-hasznosítással
Közösségi helyiségek, terek szellőzése, klímatizálása
Uszodaszellőzés elvi felépítése
Uszodai ködtelenítő berendezések
Nagykonyhák szellőzési rendszerének kialakítása
Előírások a konyhai szellőztetőkre
Helyi rendszerek – elszívó ernyők
Nagyfelületű mennyezeti rendszerek
Zónás rendszerű elszívó berendezés
Kompakt szellőző és hővisszanyerő egységek nagykonyhai felhasználásra
Technológiát kiszolgáló rendszerek
Technológiai hűtések,
Precíziós klímarendszerek
Légszárítás, páramentesítés
A páramentesítésre használt eljárások
Légszárító berendezések
Központi légszárítók
Utastér-légkondicionálás - Járműklíma-berendezések szerkezeti elemei
Az autóklíma-berendezés felépítése
A járműklíma-berendezés főbb szerkezeti elemei
Mélygarázsok légtechnikája
Kipufogógáz elszívás
Füstmentesítés - Különleges ventilátorok
A füstmentesítés műszaki kérdései
Légtechnikai rendszerek méretezése
Szellőző levegő mennyiség kiszámítása a személyek számától függően, széndioxid
koncentráció
Levegőmennyiség számítása a fűtési hőigény, a szennyezőanyag tartalom és a
nedvességtartalom csökkentés alapján.
A nedves levegő állapotváltozásai, a h-x diagram felépítése, felhasználása
Egyszerű szerkesztési feladatok a h-x diagramban
Levegő fűtése
Levegő felületi vagy adiabatikus hűtése
Levegő szárítása
Levegő nedvesítése vízbeporlasztással
Levegő nedvesítése gőzbeporlasztással
Levegőszűrés, porleválasztás.
A légtechnika rendszer zajforrásai, testhang és léghang,
Légcsatorna és rendszerelem zaj, zajcsillapítás
Légtechnikai hálózatok
Légcsatorna anyagismeret, kötés- és függesztés technika
Szögletes keresztmetszetű légcsatorna hálózatok
Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatok
Légcsatorna méretezése, szükséges keresztmetszet meghatározása felvett sebesség
alapján, a légcsatorna súrlódási ellenállása
Légcsatorna idomok szerkesztésének alapjai
68

A kiteríthetőség feltétele
A henger kiterítése
A forgáskúp kiterítése
Csonkakúp kiterítése
Szeletelt könyök szerkesztése
Átmeneti idom (négyzet-kör) szerkesztése
Átmeneti idom (téglalap-kör) szerkesztése
Tömített légcsatorna idomok kör keresztmetszetű szellőzőcsatornákhoz.
Légtömör kialakítás
Légtömörség mérése
Légkezelő berendezések
Központi építőelemes légkezelők
ROOF-TOP egységek
Klímaszekrények,
Épített klímakészülékek
Légtechnikai hálózatok elemei, ventilátorok
Axiális ventilátorok
Radiális ventilátorok
Radiális csőventillátorok
Hangcsillapított radiális csőventilátorok
Radiális csatornaventilátorok
Keresztáramú ventilátorok
Radiális tetőventilátorok
Légkezelőkben használt ventillátorok
Ház nélküli radiális ventilátor
Közvetlen hajtású ventillátorok
Légtechnikai hálózatok elemei, légkezelő elemek
Befúvó és elszívó rácsok (anemosztátok)
Állítható befúvórácsok
Épületszerkezeti rácsok
Kör keresztmetszetű csatornára szerelhető rács
Mennyezeti befúvó-elszívó elemek
Légszelepek
Dobozok a légrácsok felszerelésére
Résbefúvók
A szellőzőrácsok kiválasztása
Szabályozó szerelvények
Perdületbefúvók, örvénybefúvók
Egyedi vetőfúvóka
Akusztika, a légtechnikai rendszerek hangcsillapító berendezései
Tűzvédelmi csappantyúk
Tűzvédelmi csappantyúk beépítése
Légtechnikai hálózatok elemei, hőcserélők
Hőcserélők működési elve.
Hőcserélők a hűtő és klímatechnikában
Központi légkezelő berendezések hőcserélői
Léghevítők
Felületi hűtők
Hővisszanyerés berendezései, energiaigény csökkentési lehetőségek
Keverőkamrás hővisszanyerő
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Forgódobos hővisszanyerő
Keresztáramú lemezes hővisszanyerő
Közvetítőközeges hővisszanyerő
Légtechnikai csőhálózatok hőszigetelése
Hideg közegű rendszerek szigetelése
A szigetelőanyagok szerkezete
A szigetelés alkalmazott anyagai klímatechnikai (hideg) szigetelő csőhéjak és
lapok
Légtechnikai rendszerek szabályozó berendezései
Légtechnikai rendszerek beszabályzó elemei, a beszabályozás elve, módszere
Szabályzó szerelvények, fix és automatikus
Mennyiségi minőségi szabályozások
Klímarendszerek szabályozása, vezérlése
Központi klímarendszerek érzékelői
Entalpiaérzékelés, harmatpont-figyelés
A szén-dioxid-koncentráció alapján történő levegő mennyiség szabályozás
Légtechnikai rendszerekhez kapcsolódó épületgépészeti rendszerek szabályozása.
Mennyiségi minőségi szabályozások
Hűtő- és hűtéstechnikai berendezések szabályozása, rendszerbe illesztése
Hőtermelő berendezések szabályozása, rendszerbe illesztése
KNX/EIB és a DDC-rendszerek a számítógépes folyamatirányítás alapja
Épületfelügyeleti rendszerek és azok illesztése, parametizálása
Légtechnikai rendszerek általános beüzemelési és üzemeltetési feltételei
Készre szerelések, nyomáspróbák ellenőrzése
Primer és szekunder rendszerek feltöltése, nyomáspróbája, átmosása, légtelenítése
Primer és szekunder körök beüzemelhetőségi, beszabályozhatósági feltételeinek
ellenőrzése
Kapcsolódó hálózatok, rendszerelemek megfelelőség ellenőrzése, beüzemelése,
beszabályozása
A hűtő és hőtermelő berendezések, szabályzó elemek és rendszerek programozása
Finom-beszabályozások, ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása
A tervezett, kötelező és hatósági méréseket elvégzése
Próbaüzem, kezelő személyzet oktatása, a teljes átadási dokumentáció
összeállítása, az elkészült berendezés átadása
5.0/6206-11

Hidraulikai rendszerismeretek

64 óra

Hidraulikai rendszerek alapelvei
A hidraulikai rendszer-alkalmazások története
Hidraulikai rendszerek feladata, közvetítőközeges energiatranszport
Fűtési hőigény meghatározása, optimalizálása
A komfortérzetet befolyásoló tényezők, a belső levegőminőség komforttartománya
Hőforrások összehangolása, optimalizálása
A hőtermelés módszerei, szerkezeti elemei és eszközei
A hővisszanyerés, hőhasznosítás módszerei, szerkezeti elemei és eszközei
A kiszolgált terekben telepített alacsony és magas hőmérsékletű hőleadók, -nyelők
Kombinált fűtési, hűtési rendszerek
Mennyiségi és minőségi hőmérsékletszabályozások
Optimális hidraulikai rendszer, a megfelelő fűtő-hűtőberendezés kiválasztása
Helyiség légállapotok, szennyezőanyag és hőfok gradiensek
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Jellemző hidraulikai rendszerek, alkalmazások
Központi fűtési rendszerek
Egy- és kétcsöves rendszerek
Központi fűtési-hűtési rendszerek
Két és négycsöves rendszerek
Alacsony és magas-hőmérsékletű rendszerek
Változó tömegáramú rendszerek
Technológiai hűtő-hőellátó alkalmazások
Hidraulikai rendszerek méretezése
Létesítmény helyiségenkénti hőveszteség, hőnyereség számítása, meghatározása
Egyéb kiszolgáló épületgépészeti rendszerek hőigényének meghatározása
A hőtechnikai számítások eredményeinek optimalizálása, hővisszanyerések
alkalmazásának, a fosszilis felhasználás optimalizálásának kidolgozása.
Az optimális hőtermelő/hűtő – hidraulikai hálózat- hőleadó/hűtő
rendszerkapcsolás kiválasztása.
A hőtermelő és/vagy hűtőberendezés kiválasztása
Fűtési és/vagy hűtési fogyasztók, hőleadók kiválasztása.
Hidraulikai rendszerek súrlódási és alaki ellenállásai, számítás módszere és
eszközei
A rendszer hidraulikai, hőtechnikai és akusztikai méretezése
Szivattyúk, szabályzó és elzáró szerelvények kiválasztása
Beszabályozási terv elkészítése
Hidraulikai hálózatok
Cső anyagismeret, kötés- és függesztés technika
Csővezeték méretezése, szükséges keresztmetszet meghatározása felvett sebesség
alapján.
Hidraulikai hálózatok idomok szerkesztésének alapjai
Tartószerkezetek részletrajzai
Légtömör kialakítás
Légtömörség mérése
Hőtermelő és hűtő berendezések
Kazánok
Hőszivattyúk
Napkollektorok
Folyadékhűtők
Hidraulikai hálózatok elemei, szivattyúk
Használatos szivattyúk jellemző megoldásai
Telepített és online szivattyúk
Hidraulikai hálózatok elemei
Elzáró szerkezetek
Szabályzó elemek
Visszacsapó szelepek
Szűrők,
Leválasztók
Légtelenítők
Osztók, gyűjtők
Hidraulikai hálózatok elemei, hőcserélők
Hőcserélők működési elve.
Csőköteges hőcserélők
Lemezes hőcserélők
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Szerelhető, lemezes hőcserélők
Légfűtők
Felületi hűtők
Közvetítőközeges hővisszanyerő
Hidarulikai csőhálózatok hőszigetelése
Hideg és meleg közegű rendszerek szigetelése
A szigetelőanyagok szerkezete
A szigetelés alkalmazott anyagai a fűtés és klímatechnikai szigetelő csőhéjak és
lapok
Hidraulikai rendszerek szabályozó berendezései
Hidraulikai rendszerek beszabályzó elemei, a beszabályozás elve
Mennyiségi minőségi szabályozások
Szabályzó szerelvények
Termosztatikus radiátor szelepek
Hűtő-fűtő rendszerek szabályozása, vezérlése
Hűtő- és hűtéstechnikai berendezések szabályozása, rendszerbe illesztése
Hőtermelő berendezések szabályozása, rendszerbe illesztése
KNX/EIB és a DDC-rendszerek a számítógépes folyamatirányítás alapja
Épületfelügyeleti rendszerek és azok illesztése, parametrizálása
Hidraulikai rendszerek általános beüzemelési és üzemeltetési feltételei
Készre szerelések, nyomáspróbák ellenőrzése
Primer és szekunder rendszerek feltöltése, nyomáspróbája, átmosása, légtelenítése
Primer és szekunder körök beüzemelhetőségi, beszabályozhatósági feltételeinek
ellenőrzése
Kapcsolódó hálózatok, rendszerelemek megfelelőség ellenőrzése, beüzemelése,
beszabályozása
A hűtő, hőtermelő berendezések, szabályzó elemek és rendszerek programozása
Finom-beszabályozások, ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása
A tervezett, kötelező és hatósági méréseket elvégzése
Próbaüzem, kezelő személyzet oktatása, a teljes átadási dokumentáció
összeállítása, az elkészült berendezés átadása
6.0/6206-11

Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési ismeretek

80 óra

Épületgépészeti rendszerek telepítése, kivitelezés irányítása
Kiviteli tervek, műszaki leírások értelmezése,
Építési engedély tartalmi elemzése, értékelése, adaptálása
Organizációs terv készítése, organizáció megtartása
Kiviteli ütemterv készítése, alvállalkozói koordináció előkészítése
Építési munkaterület átvétele
Építési Napló vezetése,
Felelős műszaki vezető feladatai
Építési iroda kialakítása, működtetése
Felvonulási utak és területek kijelölése
Ideiglenes melléklétesítmények, energiaellátás
Munkaterület őrzése
Munka-, baleset és tűzvédelmi oktatás és dokumentumai
Munkaszervezési, koordinációs feladatok, társ és generálvállalkozói feladatok,
felelősségek
Szakági műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés
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Hatósági engedélyek, ellenőrzések
Hulladékkezelés és környezetterhelés
A légtechnikai és hidraulikai hálózatok tömörségellenőrzése, nyomáspróbák
végrehajtása,
Hűtő-, hőtermelő és egyéb épületgépészeti készülékek, berendezések szakszerű
telepítésének, csatlakozó hálózatainak ellenőrzése
Szakipari, hőszigetelési, építőmesteri helyreállítási munkák elvégzésének
ellenőrzése
A kivitelezés végellenőrzése, alvállalkozói szolgáltatások átvétele, dokumentálása
A telepítés, kivitelezés folyamatát dokumentáló szoftverek kezelése, használata
A kivitelezés során keletkező dokumentációk kezelése, archiválása
Átadási dokumentáció tartalmi követelményei, összeállítása
Épületgépészeti rendszerek, rendszerelemek összehozása, beüzemelése, beszabályozása,
A kivitelezett állapot terv szerinti megfelelőségének ellenőrzése, alkalmazott
készülékek, berendezések rendszerelemek terv szerinti azonosítása
Beszabályozási terv felülvizsgálata, értelmezése, beüzemelési és beszabályozási
ütemterv készítése
Energiahordozó ellátó rendszerek ellenőrzése, csatlakoztatása, beüzemelésre
előkészítése,
Villamos hálózatok és készülékek összehozása, érintésvédelmi mérések,
beüzemelésre előkészítése
Villámvédelem, biztonsági rendszerek ellenőrzése
A légtechnikai hálózatok beszabályozási terv szerinti előbeszabályozása
Hidraulikai hálózatok sikeres nyomáspróbái megtörténtének ellenőrzése,
Közvetítőközegek betöltése, légtelenítés, terv szerinti előbeszabályozása
Hűtő-, hőtermelő és egyéb épületgépészeti készülékek, berendezések beüzemelésre
való előkészítése, üzempróbája
Kiszolgáló rendszerek, segédberendezések előkészítése beüzemelésre
Légtechnikai rendszerek, rendszerelemek légtechnikai üzempróbája, légtechnikai
beszabályozása
Hidraulikai rendszerek, rendszerelemek hidraulikai üzempróbája, hidraulikai
beszabályozása
Hűtő-, hőtermelő és egyéb épületgépészeti készülékek, berendezések tartós
üzempróbája, gyártóművi, tervezési paraméterek beállítása, ellenőrzése
A szabályzó és épületfelügyeleti rendszerek illesztése, szabályozási és felügyeleti
paraméterek beállítása
Tartós próbaüzem környezeti feltételei meglétének ellenőrzése, biztosítása
Próbaüzem lefolytatása, finombeszabályozások elvégzése
Hőtechnikai, áramlástechnikai és akusztikai ellenőrző mérések elvégzése,
dokumentálása
Átadás átvételi eljárás előkészítése, lebonyolítása
Hatósági felülvizsgálatok, ellenőrző mérések biztosítása
Beüzemelési és próbaüzemi jegyzőkönyvek, átadási dokumentáció összeállítása
Üzemeltető személyzet oktatása, kezelési és karbantartási utasítás értelmezése
Közreműködés a használatbavételi eljárásban
Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése, tervszerű megelőző karbantartása
Átadási tervek, megvalósulási dokumentációk ellenőrzése, értékelése, üzemeltetési
célú feldolgozása
Üzemeltetési és kezelési dokumentáció aktualizálása, munkák szervezése
Karbantartási és javítási dokumentáció szerinti fenntartási munkák szervezése
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Az üzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtását támogató informatikai
rendszerek, programok naprakész állapotának biztosítása, kezelése
Épületfelügyeleti és automatika rendszerek működtetése, ellenőrzése, beállítása
Rendszertechnikai és üzemviteli módosítások kezelése, átalakítási, felújítási,
korszerűsítési, javítási munkák szervezése
Az üzemfüggő, karbantartási terv szerinti és hatósági ellenőrző vizsgálatok,
nyilvántartások, jelentések, ellenőrző mérések szervezése.
Közreműködés az energetikai tanúsításban.
Energetikai, üzemviteli és biztonságtechnikai felülvizsgálatok szervezése
Dokumentációkezelés, archiválás
− Gyakorlat
1.0/6206-11 Rendszertechnikai és -tervezési alapismeretek

32 óra

Épületgépészeti rendszerek
Adott épület épületgépészeti rendszereinek felmérése, rendszervázlatok
összeállítása
Humán, élőlény és technológiai komfort paraméterek mérése, módszerek és
eszközök
Zárt terek hő- és légtechnikai méretezési segédeszközeinek használata
Adott létesítmény épületgépészeti rendszerei környezetterhelése meghatározása,
elemzése,
A környezet és a komfort kapcsolata, ennek szakágankénti értelmezése, elemzése.
Hőtechnikai jellemzők mérése, módszerek és eszközök
Hő- és áramlástechnikai méretezések
Nedves levegő légállapot diagramja, használata, mért állapotok, állapotváltozások
rögzítése, értelmezése
Adott helyiségcsoport szellőzés- és hőtechnikai, valamint nedvességterhelésének
méretezése, számítási példák
Épületek energetikai megfelelőségének elemzése
Légtechnikai hálózatok méretezése
Hidraulikai hálózatok méretezése
Méretezési szoftver programok bemutatása, használata
Épületgépészeti berendezés és rendszerismeret
Ellátó rendszerek elemeinek azonosítása, alkalmazása
Hűtő- és hűtéstechnikai berendezések azonosítása, kiváltása
Hőtermelő- és hőtechnikai berendezések azonosítása, kiváltása
Lég- és klímatechnikai rendszerek felépítésének elemzése, elvi kapcsolási vázlata
Hidraulikai rendszerek felépítésének elemzése, elvi kapcsolási vázlata
Tervezési ismeretek
Tervdokumentációk felülvizsgálata, ellenőrzése, észrevételezése
Szerelési részlettervek készítése
Szerelőkőműves munkák meghatározása
Beszabályozási terv értelmezése, alkalmazása
Átadási tervek, megvalósulási dokumentációk összeállítása
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2.0/6206-11

Hűtéstechnikai berendezés és alkalmazás ismeretek

48 óra

Mérőlabor, tanműhely 16 óra
Hűtéstechnikai szervizeszközök módszerek
Hűtős szerviztevékenység mérő- és segédeszközeinek bemutatása, használata
Tömörségellenőrzés eszközei, módszerei, nyomáspróba
Tömörségellenőrzés eszközei, módszerei, vákuumozás és vákuumtartási próba
Hűtőközeg töltés, lefejtés eszközei, módszerei
Szivárgásvizsgálat fajtái, eszközei, módszerei, szivárgásellenőrzési terv készítése
Hűtőközegek cseréje, hűtőközeg váltás technológiai ismeretei, drop-in jelleggel
alkalmazható hűtőközegek
Hűtőközeg, olajok
Palackban, hűtőkörben lévő ismeretlen hűtőközeg tartalom azonosítása, mérési
gyakorlat
Hűtőközeg átfejtése tároló palackba, az átfejtett mennyiség tömegmérésével,
dokumentálásával.
Azeotrop és zeotrop blendek kezelése, folyadék állapotú áttöltés végrehajtása
Olaj savasság vizsgálata olaj-teszter alkalmazásával
Olaj betöltés hűtési rendszerben félhermetikus kompresszorral szerelt
hűtőberendezésbe.
Hűtőkörök felépítése, működése
Kompresszorok megbontása, belső kialakítás elrendezés vizsgálata
Hűtőközegek állapotváltozása a hűtő-körfolyamatban, túlhevítés és utóhűtés
értelmezése, mérése, működő hűtő berendezésen.
Hűtőkör első indítása, beüzemelési feltételek meglétének ellenőrzése
Hűtőkör beüzemelése, próbaüzeme
Hűtőköri villamos szabályozások, vezérlések, azok illesztése épületfelügyeleti
rendszerhez
Mérés beszabályozás
Üzemelő hűtőkör üzemi paramétereinek ellenőrzése, értékelése
Mérőeszközök kalibrálása, etalonnal való összehasonlítás
Kihelyezett képzés 32óra
Hűtőberendezések helyszíni szerelése
Hűtőkörök alapelemeinek kiválasztása, telepítése
Hűtéstechnikai rézcső csőalakítási gyakorlat, oldható kötés készítése
Rézcső keményforrasztása, elágazás készítése
Levegős és vizes elpárologtatók elhelyezése, bekötése
Kondenzátor telepítése, bekötése
Léghűtéses hűtőaggregátok, alapelemeinek összeállítása, szerelés alaplemezre,
vezetékkötés kialakítása
Zajcsökkentő és rezgéscsillapító rendszerelemek elhelyezése félhermetikus
kompresszor felszerelésénél.
Rendszerelemek helyszíni szerelése
Termosztatikus expanziós szelepe beépítése, külső nyomáskiegyenlítés
vezetékezése
Kondenzációs nyomásszabályozó elhelyezése, bekötése
Kézi elzárók, szakaszoló szerelvények beépítése oldható és forrasztott kötéssel
Mágnes szelep beépítése, funkciói
Visszacsapó-szelepek
Biztonsági lefúvató szelepek elhelyezése
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Szívó-, nyomóoldali szűrők elhelyezése, cserélhető betétes szűrő szerelése
Folyadékáramlás és nedvességjelző beépítése
Olajellátás szerkezeti elemei, olajszűrők, olajhűtők elhelyezése
Folyadékleválasztók, folyadékgyűjtő beépítése.
A hőszigetelés és héjalásának elhelyezése.
Korrózióvédelmi és esztétikai felületvédelmek elkészítése,
3.0/6206-11

Fűtéstechnikai berendezés és alkalmazás ismeretek

32 óra

Mérőlabor, tanműhely 16 óra
Fűtéstechnikai alapelvek
Méretezési feladat: adott létesítmény fűtési hőszükségletének meghatározása,
épületfizikai és rendszertechnikai optimalizálása
Optimális hőtermelő és fűtési rendszer meghatározása, vázlatterv készítése
Hőtermelő berendezések kiválasztása, azonosítása
Tervdokumentáció szerinti főbb részegységek kiválasztása katalógusadatok
alapján
Fosszilis energiahordozón alapuló hőtermelő berendezések jellemző kialakítása
Égéslevegő szükséglet meghatározása, égéstermék elvezetés, huzatmérés,
Nyitott és zárt égésterű készülékek szerkezeti jellemzői, elemei
Kondenzációs technika főbb szerkezeti elemei, üzemmódjai, mérések
Megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezések
Napkollektor telepítése, rendszerbe illesztése, gazdaságossági elemzése
Biomassza alapú hőtermelő berendezések szerkezeti felépítése
Villamosenergia hasznosítás
Napelemek, szolár-cellák üzeme, besugárzási szög befolyása, teljesítménymérés
Hővisszanyerés
Veszteség és hulladék hő hasznosítás eszközei, ellenőrző mérések
Hőszivattyúzás
A hőszivattyúk szerkezeti felépítése, beüzemelése, mérések, beállítások
A kompresszoros hőszivattyú részei, szerkezeti elemei
A hőszivattyús rendszerek felépítése, kapcsolási vázlat öszeállítása
Hőszivattyú berendezés COP (coefficient of performance) érték mérése, az
eredmény értelmezése
Kihelyezett képzés 16 óra
Fosszilis bázisú hőtermelők
Kondenzációs kazán üzemi paramétereinek mérése
Légellátás megfelelőségének ellenőrzése, ellenőrző mérések
Hőtermelő berendezések szabályozása,
Megújuló alapú hőtermelők
Napkollektor optimális elhelyezése, bekötése, beüzemelése
Biomassza alapú hőtermelő berendezések szerkezeti felépítése,
Biomassza, biogáz termelés, készítés
Hőszivattyú berendezések
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Levegős mini-hőszivattyú elhelyezése, szekunder oldali csövezése
Hőszivattyús SPLIT klíma üzemviszonyainak vizsgálata
Hőszivattyús hőközpont kapcsolás felülvizsgálata, bivalens üzemmód kapcsolása
A hőszivattyús hőközpont és a hőleadó rendszer összehangolása
Hőszivattyús rendszer üzembe helyezése
Hőszivattyú hőforrások üzemviszonyainak ellenőrzése, mérése
Hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálata, mérése, gazdaságosság
vizsgálata
4.0/6206-11

Légtechnikai rendszerismeretek

32 óra

Mérési gyakorlat (laborgyakorlat) 16 óra
Légállapot mérésére alkalmas műszerek bemutatása és mérési gyakorlat
Széndioxid koncentráció mérése
Levegő hőmérséklet (száraz, nedves hőmérséklet mérése)
Nedvességmérés (relatív nedvességtartalom meghatározása)
Légtechnikai berendezés zajterhelésének mérése
Csapágyazott forgó alkatrész rezgésvizsgálata
Levegőszűrő áramlási ellenállás mérése
Kifúvó anemosztát légkibocsátás mérése
Ventilátor össznyomás. növekedés és szállított térfogatáram mérése
Légcsatorna áramlási viszonyainak (dinamikus nyomás, légsebesség) mérése
Komplex légtechnikai beszabályozási rendszer terv szerinti lég- és hőtechnikai
beszabályozás
Kihelyezett 16 óra
Lemezalakítási alapgyakorlat, előrajzolás, szabás, élhajlítás, korcolás
Négyszög keresztmetszetű légcsatorna elem készítése alumínium vagy horganyzott
lemezből korcolással, összekapcsolása elemes préselt karimaelemmel,
csavarozással, rugós klipsszel.
Kör keresztmetszetű spirálkorcolt légcsatorna összekapcsolása, tömítése,
függesztése
Kasírozott hablemez légcsatorna anyagból derékszögű könyökidom készítése
Axiális ventilátorok szerelése, beépítése
Radiális ventilátorok szerelése, beépítése, ékszíjhajtás beállítása
Építőelemes légkezelők telepítése, szerelése, beüzemelése
Lemezes hőcserélők, kaloriferek beépítése, és csővezeték bekötése
Szellőzőrácsok beépítése kör keresztmetszetű és négyszög keresztmetszetű
légcsatornába.
5.0/6206-11

Hidraulikai rendszerismeretek

32 óra

Mérési gyakorlat (laborgyakorlat) 16 óra
Hidraulikai mérésekhez alkalmas műszerek bemutatása és mérési gyakorlat
Átáramló közegmennyiség mérése, meghatározása
A közvetítő közeg hőmérséklet mérése
Hőmennyiség mérés elve és gyakorlata
Hidraulikai beszabályozás, nyomásveszteségek, közegmenyiségek beálllítása
Szivattyúk rezgésvizsgálata
Szennyszűrő, leválasztó áramlási ellenállás mérése
Szivattyú össznyomás. növekedés és szállított térfogatáram mérése
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Csőhálózat áramlási viszonyainak (dinamikus nyomás, légsebesség) mérése
Komplex hidraulikai beszabályozási rendszer terv szerinti hidraulikai és
hőtechnikai beszabályozás
Kihelyezett 16 óra
Csővezeték építési alapgyakorlat, előrajzolás, szabás, hegesztés
Szivattyúk szerelése, beépítése, beüzemelése
Hőtermelők telepítése, szerelése, beüzemelése
Lemezes hőcserélők, kaloriferek beépítése, és csővezeték bekötése
Hidraulikai rendszerek nyomáspróbája, feltöltése, beüzemelése, beszabályozása
6.0/6206-11

Telepítési, beüzemelési és üzemeltetési ismeretek

48 óra

Műhely 16 óra
Épületgépészeti rendszerek telepítése, kivitelezés irányítása
Adott kivitelezés organizációs terve készítése
A telepítés, kivitelezés folyamatát dokumentáló szoftverek kezelése, használata
Átadási dokumentáció tartalmi követelményei, összeállítása
Épületgépészeti rendszerek, rendszerelemek összehozása, beüzemelése, beszabályozása,
Beszabályozási terv alapján beszabályozási ütemterv készítése
Légtechnikai rendszerek, rendszerelemek légtechnikai üzempróbája, légtechnikai
beszabályozása
Hőtechnikai, áramlástechnikai és akusztikai ellenőrző mérések elvégzése,
dokumentálása
Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése, tervszerű megelőző karbantartása
Az üzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtását támogató informatikai
rendszerek kezelése
Épületfelügyeleti és automatika rendszerek működtetése, ellenőrzése, beállítása
Közreműködés az energetikai tanúsításban.
Energetikai, üzemviteli és biztonságtechnikai felülvizsgálatok szervezése
Gyakorlat (kihelyezett) 32 óra
Épületgépészeti rendszerek telepítése, kivitelezés irányítása
Kiviteli ütemterv készítése, alvállalkozói koordináció előkészítése
Építési Napló vezetése,
Felvonulási utak és területek kijelölése
Ideiglenes melléklétesítmények, energiaellátás kialakítása
A légtechnikai és hidraulikai hálózatok tömörségellenőrzése, nyomáspróbák
végrehajtása,
Hőtermelő berendezések szakszerű telepítésének, csatlakozó hálózatainak
ellenőrzése
Épületgépészeti rendszerek, rendszerelemek összehozása, beüzemelése, beszabályozása,
A légtechnikai hálózatok beszabályozási terv szerinti előbeszabályozása
Hidraulikai rendszerek közvetítőközegei betöltése, légtelenítés, terv szerinti
előbeszabályozás
Hűtő berendezések beüzemelésre való előkészítése, üzempróbája
Tartós próbaüzem környezeti feltételei meglétének ellenőrzése, biztosítása
Próbaüzem lefolytatása, finombeszabályozások elvégzése
Beüzemelési és próbaüzemi jegyzőkönyvek, átadási dokumentáció összeállítása
Üzemeltető személyzet oktatása, kezelési és karbantartási utasítás értelmezése
A szabályzó és épületfelügyeleti rendszerek illesztése, szabályozási és felügyeleti
paraméterek beállítása
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Épületgépészeti rendszerek üzemeltetése, tervszerű megelőző karbantartása
Üzemeltetési és kezelési dokumentáció értelmezése, feladatterv összeállítása
Karbantartási és javítási dokumentáció értelmezése, feladatterv összeállítása
Az üzemfüggő, karbantartási terv szerinti és hatósági ellenőrző vizsgálatok,
nyilvántartások, jelentések, ellenőrző mérések végzése
7.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
által meghatározott módon.
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