ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

31 582 21

2. A szakképesítés megnevezése:

Épületgépészeti rendszerszerelő

3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítések

3.2

3.3

31 582 21 0100 31 01
Hűtéstechnikai hálózatszerelő
31 582 21 0100 31 02
Karbantartó, csőszerelő
31 582 21 0100 31 03
Légtechnikai hálózatszerelő

Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

31 582 21 0010 31 01
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
31 582 21 0010 31 02
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő
31 582 21 0010 31 03
Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám
Megnevezés
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

31 582 21 0001 31 01
Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő
31 582 21 0001 31 02
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
31 582 21 0001 31 03
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
31 582 21 0001 31 04
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
31 582 21 0001 31 05
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Szakképesítés-elágazások

Szakképesítés-ráépülések

4. Hozzárendelt FEOR szám:
5.

Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

7621

Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés / Szakképesítés-ráépülések megnevezése
Épületgépészeti rendszerszerelő
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
Vízgépészeti és technológiai berendezés szerelő
Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő

Szakképzési
évfolyamok száma
2
1
1
1
-

Óraszám
2300
1200
1200
1200
300

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

-

300

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Hűtőés
rendszerszerelő

légtechnikai

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő
évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

30%

3.

Gyakorlat aránya:

70%

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

van
1 év

szervezhető
képzési idő felét követően

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Központifűtésrendszerszerelő

és

gázhálózat-

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő
évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

30%

3.

Gyakorlat aránya:

70%

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

van
1 év

szervezhető
képzési idő felét követően

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Víz-,
csatornarendszerszerelő

és

közmű-

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő
évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

30%

3.

Gyakorlat aránya:

70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

van
1 év
szervezhető
képzési idő felét követően
szükséges
Karbantartó, csőszerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő
évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

900

3.

Elmélet aránya:

30%

4.

Gyakorlat aránya:

70%

5.

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Hűtéstechnikai hálózatszerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

nem szükséges
nem szükséges
1200

3. Elmélet aránya:

30%

4. Gyakorlat aránya:

70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Légtechnikai hálózatszerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

1200

3. Elmélet aránya:

30%

4. Gyakorlat aránya:

70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Hűtő-, klíma- és
berendezés-szerelő

hőszivattyú-

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

31 582 21 0010 31 01
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő,
vagy
33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő,
karbantartó, vagy
54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus, vagy
54 582 06 Épületgépészeti technikus szakképesítés megléte vagy
felsőfokú műszaki végzettség

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
vagy
31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő, vagy
54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus, vagy
54 582 06 Épületgépészeti technikus szakképesítés megléte vagy
felsőfokú műszaki végzettség
-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Vízgépészeti
és
berendezésszerelő

technológiai

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő,
vagy
31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő, vagy
54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus, vagy
54 582 06 Épületgépészeti technikus szakképesítés megléte vagy
felsőfokú műszaki végzettség
-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Fűtésirendszer
korszerűsítő

felülvizsgáló,

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

Központifűtés és gázhálózat szerelő mestervizsga, vagy Vízvezetékés központifűtés szerelő mestervizsga, vagy
Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, vagy
Épületgépész technikus, vagy
Felsőfokú épületgépész végzettség

Előírt gyakorlat:

5 év szakirányú gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Gázipari
felülvizsgáló

műszaki-biztonsági

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

Központifűtés és gázhálózat szerelő mestervizsga, vagy Gázvezetékés készülékszerelő mestervizsga, vagy
Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembehelyező mestervizsga,
vagy
Gázipari technikus, vagy
Épületgépész technikus, vagy
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, vagy
Felsőfokú épületgépész, vagy gázipari végzettség

Előírt gyakorlat:

5 év gázipari gyakorlat

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges
2.

Elmélet aránya:

40%

3.

Gyakorlat aránya:

60%

4.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7621

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Vezeték- és csőhálózat-szerelő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
Kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit
Felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végez
Munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Felméri az épületek energetikai állapotát
Optimalizálja számítógépes programmal az épület teljes energia szükségletét
Költségbecslést készít
Javaslatot ad a korszerű energiafelhasználásra vonatkozó összes kérdésre
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Dokumentálja az energiatakarékos technológiák alkalmazásával kapcsolatos javaslatát
Elvégzi a gázellátó rendszerek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
Felülvizsgálja és minősíti a gáz-fogyasztói rendszereket
Felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

azonosító száma
54 582 06

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Épületgépészeti technikus
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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
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

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Fémek, műanyagok kézi és gépi alakítása
C
Tömítőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
C
Tartószerkezetek, vázszerkezetek alkalmazási jellemzői
B
Csőanyagok, csőszerkezetek, szerelvények, idomok
C
Szerelő kőműves munkák
B
Acélcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C
Csőmenetvágó gépek kezelési és karbantartási jellemzői
C
Hegesztés, forrasztás, technológiai berendezései, kialakítása
C
Légtechnikai csőhálózati rendszerek
B
Rézcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
B
Műanyagcsövek tulajdonságai és szereléstechnikája
C
Nyomáspróba
C
Hőszigetelő anyagok, felületkezelő anyagok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Műszakirajz-olvasási készség
3
Csőhálózati vázlat rajzkészítési készség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelemi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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 robbanásveszélyes 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
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
Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Környezetvédelmi ismeretek
A
Épületgépészeti technológiák veszélyei
B
Tűzvédelmi ismeretek
A
Munkabiztonsági ismeretek
B
Tűzoltó berendezések, eszközök
B
Tűzkár bejelentése
B
Elsősegély nyújtási ismeretek
A
Munkavégzés szabályai
A
Épületgépészeti berendezések biztonsági rendszerei
B
Magasban végzett munkák biztonságtechnikai előírásai
B
Kézi és gépi anyagmozgatás szabályai
C
Fogyasztóvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Információforrások kezelése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek értelmezése
5
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése
4
Elsősegélynyújtás
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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 ventilátorokat 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
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

B
B
C
C

Épületgépészeti szerelvények és biztonsági rendszerelemek
Szakáganként a berendezések elhelyezési előírásai
Alapvető szervezési, előkészítési ismeretek
Anyagkigyűjtés készítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai kifejezőkészség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Konszenzuskészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6207-11 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint cserét,
javítást kezdeményez
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Elkészíti a tervek alapján, a helyszínen vagy műhelyben az egyedi légcsatorna elemeket, idomokat,
elágazásokat, tartókat, rögzítőket, támaszokat
Elhelyezi és rögzíti a készülékeket a már meglévő alapokra, tartókra, rezgéscsillapítókra
Beépíti a klímaberendezés légtechnikai részét
Szereli a légtechnikai csővezeték hálózatot
Szereli a légtechnikai rendszerelemeket
Szereli a biztonságtechnikai elemeket, készülékeket
Nagytömegű gépegységeket szerel
Előkészíti és összeköti a csővezetéket a berendezésekkel
Szereli a légtechnikai segédberendezéseket
Kicseréli, vagy kitisztítja és visszahelyezi az elszennyeződött levegőszűrőket
Ellenőrzi a légtechnikai segédberendezések működését
Ellenőrzi a légtechnikai csővezeték hálózat tömörségét
Szigeteli a csővezeték hálózatotokat
Szigeteli a légtechnikai hálózatot
Közreműködik a rendszer beszabályozásában
Elvégzi a rendszerelemek kenőanyaggal való feltöltését
Javítja a beüzemelés vagy a működés közben bekövetkezett légtechnikai-mechanikai hibákat
Javítás után elvégzi a szükséges ellenőrzéseket
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat
Átadja a terveknek megfelelően kialakított rendszert
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Nehézgépek beépítésének biztonságtechnikája
C
Hibakeresési és javítási módszerek
B
Légcsatorna szerelési módok
B
Légtechnikai berendezés szerelési módok

B
C
C
B
C
C
C
C
C
C

Lemezalakítás jellemzői
Szellőző berendezés bekötésének műveleti szabályai
Klímaberendezések felépítése, elemei, szerelési módjai
Légtechnikai rendszerek átadásának feltételei
Berendezések átadásának feltételei
Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
Kenőanyagok használati jellemzői, alkalmazási szabályai
Légtechnikai rendszerek karbantartása
Üzembe helyezési és szerviz módszerek
Szakmai szabványok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Klíma- és légtechnikai rendszerelemek szerelése
4
Kézügyesség
3
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati vázlatok készítése
3
Elemi szakmai számolási készség
3
Mennyiségérzék
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Térlátás
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Logikus gondolkodás
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szerelőállványt készít, ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint cserét,
javítást kezdeményez
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján a készülékek felerősítéséhez, faláttörésekhez
Kijelöli a csővezetékek nyomvonalát
Elvégzi vagy kezdeményezi a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat
Dokumentációk alapján elkészíti a helyszínen, vagy a műhelyben az egyedi tartókat, rögzítőket,
támaszokat, állványokat, gépalapokat
Felszereli az épületgépészeti készülékek tartószerkezetét
Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot
Felszereli/telepíti a hűtéstechnikai berendezéseket, rendszerelemeket
Elkészíti a kondenz- vagy olvadékvíz-elvezető hálózatot
Elvégzi a csőhálózatok nyomáspróbáit
Feltölti a szekunder hűtőkört (közvetítő közeggel)
Ellenőrzi a kondenz- és olvadékvíz-elvezető rendszert
Szigeteli a nyomáspróbázott csőszakaszt és az olvadékvíz-elvezető hálózatot
Közreműködik nagytömegű gépegységek, berendezések telephelyen belüli szállításában,
beemelésében
Kooperál más szakmák képviselőivel
Dokumentálja és átadja a szerelési munkát

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Hűtőkörök felépítése
C
Hűtőberendezések szerkezeti elemei
C
Hűtőberendezések szerelési technológiája
A
Nyomáspróbák végrehajtásának előírásai
C
Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
C
Gépészeti rajz
C
Épületgépészeti csőhálózati rajzok
C
Tartószerkezetek, állványok az épületgépészetben
A
Nehézgépek beépítésének biztonságtechnikája
C
Szerelési anyagok, segédanyagok
C
A szerelés kézi, gépi szerszámai
A
Szerelés biztonságtechnikája
C
Minőségbiztosítás
C
Szerelések átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Műszaki rajz olvasási készség
3
Csőhálózati-rajz készítési készség
3
Kézügyesség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Állóképesség
Mozgáskoordináció
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Logikus gondolkodás
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kompromisszumkészség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6209-11 Fűtésrendszer-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Központi fűtési vezetéket épít, elhelyezi a szerelvényeket
Padlófűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Falfűtéshez, szegélyfűtéshez csövet fektet, szerelvényeket helyez el
Szabályozó szelepeket, egységeket épít be
Beépíti a kazánt, a hőtermelő berendezést, illetve a napenergia hasznosító berendezést a
szerelvényeivel
Nyomáspróbát végez
A rendszert közvetítő közeggel feltölti, ellenőrzi, légtelenít
Szivárgás esetén javít
Kazánvizet kezeli, összetételét ellenőrzi
Leüríti, vízteleníti a fűtési rendszert
Elvégzi fűtésrendszerek nagykarbantartását, tisztítását
Elvégzi különféle fűtésrendszerek beszabályozását
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Fűtési rendszerek működése
B
Fűtőtestek felszerelésének technológiai szabályai
B
Padló-, fal-, szegélyfűtés készítése
C
Fűtési szabályzó szelep
B
Kazán
C
Megújuló energiák
B
Napenergia hasznosító szerelése
C
Szabályzó szerkezetek
C
Beszabályozási műveletek
C
Üzembe helyezés és szervizelés
C
Berendezések átadása
C
Garanciális és jótállási feltételek
C
Szakmai szabványok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti vázlatrajz készítése
2
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
1
Szakmai számolási készség
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6210-11 Hőtermelő rendszer-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Gázvezetéket fektet talajszint alatt
Speciális idomokat épít be a gázcsőhálózatba csőanyag változási helyeken
Különféle technikákkal gázvezetéket szerel
Karbantartja a speciális gázcsőhegesztő készülékeket, gépeket
Kialakítja a mérőóra és nyomásszabályozók helyét
A gázfogyasztó berendezéseket elhelyezi, rögzíti a terv alapján
Kialakítja a készülék égéstermék elvezetését
Beépíti a szellőzőket
Felszereli, rögzíti a gázszerelvényeket
Megvalósult vázlatot összeállít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Légellátás szabályai
B
Mérőóra és nyomásszabályzó

B
B
B
C
B
C

Acélcső hegesztési szabályai
Műanyagcső hegesztés technológiája és műveleti szabályai
Műanyagcső hegesztő gépek működése és használati jellemzői, kezelési szabályai
Különböző anyagú csövek egymáshoz csatlakoztatásának előírásai
Égéstermék elvezető rendszerek
Szakmai szabványok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti vázlatrajz készítése
2
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2
Szakmai számolási készség
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Kézügyesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6211-11 Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Víztelenít, és nyomás alá helyez épületeket, épületrészeket
Vízvételi helyeket, kiállásokat épít ki
Szennyvízvezeték kiépítését végzi, közművesítetlen és közműves területeken
Felszerel, üzembe helyez berendezési tárgyakat
Kiépíti a tűzoltóvíz-hálózatot
Kiépíti a tűzoltási vízvételi helyeket
Ellenőrzi a tűzoltóvíz-hálózatot
Ellenőrzi a kiépített oltórendszerek elemeit, működését
Összeszerel, felszerel, üzembe helyez, kipróbál automata tűzvédelmi berendezést
Összeszerel, üzembe helyez, beállít, ellenőriz, karbantart nyomásfokozó berendezést
Egyedi melegvíz-termelő készülékeket felszerel, beköti a víz- és csatornahálózatba
Központi melegvíz-termelő készülékeket szerel fel, beköti a víz- és csatornahálózatba
Kiépít, üzembe helyez, ellenőriz cirkulációs hálózatot
Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart
Ellenőrzi a lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat
Szét- és összeszerel, javít, tisztít lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket
Ellenőrzi, karbantartja a lefolyótisztító gépeket, eszközöket
Szükség esetén takarítja, fertőtleníti a helyszínt
Előkészíti a munkakörnyezetet a vízvezeték-szerelési, lefolyó tisztítási munkavégzéshez
Rögzíti és szigeteli a vezetéket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Ivóvízrendszer-szerelése
B
Szennyvízrendszer-szerelése
B
Melegvízellátó rendszer és készülék
B
Tűzvédelmi rendszerszerelése
C
Fertőtlenítés műveletei, szabályai
C
Szennyvízberendezések és műtárgyak szerelése
C
Egyéb csőanyagok tulajdonságai és szereléstechnikája
C
Üzembe helyezési és szervizelés
C
Berendezések átadásának előírásai
C
Garanciális és jótállási feltételek
C
Vállalkozási ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti rajz készítése
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Egyensúlyérzékelés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési hajlandóság a munkavégzés során
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6212-11 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Szerelési vázlatot készít
Közművezeték kialakítását végzi nem közművesített területeken
Gravitációs és nyomás alatti, különböző anyagú és különféle közegek szállítására alkalmas
vezetékrendszerek kivitelezését végzi
Felhasználja a kivitelezési dokumentumait
Talajszint alatt vezetékeket épít, cserél
Részt vesz a geodéziai felméréseknél, ellenőrző méréseknél
Munkagödör, munkaárok víztelenítést, talajvízszint süllyesztést végez
Út alatti átfúrást, átsajtolást végez, vezetékkeresztezést készít
Közmű csővezetékeknél alkalmazott csőkötéseket készít
Vízvételi helyeket, közterületi tűzcsapokat épít ki
Gázvezetékeket és talajszint alatti szerelvényeket épít
Csatornavezetékeket épít, műtárgybekötést készít
Közterületi vezetékek szerelvényeit elhelyezi
Közmű aknák szerelvényezését készíti
Vízmérőt szerel
Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart
Csatornázási műtárgyakat, szerelvényeket ellenőriz, tisztít, karbantart
Ellenőrzi a szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat
Gépi úton csatornavezetéket tisztít
Korszerű felújító – cső a csőben – technológiát alkalmaz
Működő közművezetékekre rákötést készít

Ellenőrzi, karbantartja a lefolyótisztító gépeket, eszközöket
Szükség esetén takarítja, fertőtleníti a helyszínt
Előkészíti a munkakörnyezetet a közművezeték szerelési, javítási munkavégzéshez
Nyomáspróbához csővezetéket előkészít vízvezetéknél, nyomáspróbát végez
Nyomáspróbához csővezetéket előkészít gázvezetéknél, nyomáspróbát végez
Vízzárósági próbához csővezetéket előkészít csatornavezetéknél, vízzárósági próbát végez
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Előkészíti a fogyasztói szerződéskötést
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Speciális szerszámok, kézi gépek biztonságos használata nedves körülmények között
A
Emelő-, szállító-, földmunkagépek üzemeltetési és munkabiztonsága
A
Fejtési talajosztályok, szerszámok, gépek
B
Ivóvízhálózat szerelés
B
Szennyvízhálózat szerelés
B
Tűzvédelmi hálózat szerelés
B
Gázvezeték hálózat szerelés
C
Közmű csőszerelési és szerelvényezési anyagok mechanikai, hőtechnikai, villamos, korróziós
technológiai és egyéb tulajdonságai
C
Fertőtlenítés műveletei, szabályai
C
Hatósági eljárások
C
Üzembe helyezési előírások
C
Csőhálózatok átadási dokumentációk
C
Garanciális és jótállási feltételek
D
Munkafolyamatok szervezése, kitűzési feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Közműtérkép, helyszínrajz rajz olvasása, értelmezése
3
Közmű hossz-szelvény, keresztszelvény olvasása, értelmezése
2
Szintezési adatok értelmezése
4
Csőszerelési kéziszerszámok használata
3
Általános kézi kisgépek használata
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fizikai erőnlét
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Szabályok ismerete és szigorú betartása
Módszeres munkavégzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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
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
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Elektrotechnikai-alapok
C
Váltakozó áramú körök
C
Egyen- és váltakozó áramú hálózatok
C
Elektronikus áramkörök
C
Villamos gépek biztonságtechnikája
C
Teljesítményelektronikai áramkörök
E
Elektromechanikus mérőműszerek
C
Elektronikus mérőműszerek
C
Mechanikai mérőműszerek
B
Villamos mérések
B
Mechanikai mérések
C
Bekötési, huzalozási rajzok
C
Műszerelemek
C
Számítógéppel támogatott technológiák
C
Irányítástechnikai alapfogalmak
C
Irányítástechnikai szervek, tagok, berendezések
C
Vezérlési és szabályozástechnikai alapfogalmak
C
Villamos gépek jellemzői
C
Villamos gépek üzemeltetési műveletei
C
Műszaki ábrázolás
C
Villamos és gépész rajzjelek
C
Darabjegyzék összeállítás
C
Anyagszükséglet meghatározás
C
Művelettervek, technológiai utasítások dokumentációi
C
Szakmai szabványok
C
Műszaki dokumentáció
C
Passzív alkatrészek felépítése, jellemzői
C
Aktív alkatrészek felépítése, jellemzői
C
Félvezető alkatrészek jellemzői
C
Érzékelők felépítése, működése és jellemzői

C
C
C
C

Távadók felépítése, működése és jellemzői
Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői
Kapcsolástechnika
PLC-hardver

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
2
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
3
Kézi fémforgácsoló szerszámok használata
3
Kézi kötőelem szerelő szerszámok használata
3
Kisgépek, kéziszerszámok használata
3
Labortechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6215-11 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási
feltételek meglétét
Összehasonlítja a kivitelezés terveit a beépített berendezésekkel és a megvalósult állapottal
Eltérés esetén dönt a munka folytathatóságáról
Felülvizsgálja, megismeri az „A”-„B” és „C” tip. készülékeket
Felülvizsgálja a berendezésekhez tartozó természetes és mesterséges égési levegőellátást, és
ellenőrzi az érvényes rendelkezések szerint
Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket,
kialakításuk megfelelőségét
Felülvizsgálja, megismeri a gázkészülékek gáz/levegő-keverő egységeit
Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket
Felméri a gáz- és hőtermelő berendezés műszaki állapotát
Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról
A tartószerkezetet elhelyezi és rögzíti a készüléket
Felszereli és csatlakoztatja a készüléket a hálózatra, ellenőrzi a csatlakozások tömörségét
Ellenőrzi a tüzelő- és hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt
tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. állapotát,
megtisztítja az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz- és vízoldali szűrőket, légleválasztókat
Elektromosan beköti a hőtermelő és a technológiához tartozó egyéb berendezéseket
Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát
Ellenőrzi a hőtermelő berendezés vezérlésének programlefutását
Tüzelőanyag ellátás alá helyezi és beüzemeli a készülékeket
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Ellenőrzi a beüzemelt készülékeket hibajelenségek imitálásával
Beüzemel, karbantart, javít, cserél „A”-„B” és „C” tip. készülékeket az érvényes előírások szerint
Beüzemel, karbantart, javít gázhálózati egységeket
Csatlakoztatja a készülékek égési levegő és égéstermék elvezetését
Elvégzi a füstgázelemzést füstgázelemző műszerrel, a mérést bizonylatolja

A mért adatokat összehasonlítja a gyártói előírásokkal, szükség esetén újra szabályozza a
hőtermelő berendezéseket
Felülvizsgálja a napkollektorok, hőszivattyúk építési formáit, biomassza-tüzelés és a napelem
alkalmazási lehetőségeit összetett hőtermelő rendszerekben
Dokumentálja a berendezések beüzemelését, javítását, karbantartását, műszaki felülvizsgálatot
szabványos kivitelezői-szerelési nyilatkozatot ad
Speciális körülmények esetén felhívja a figyelmet a szükséges hatósági vagy szakhatósági
engedélyek beszerzésére
Üzemeltetésre vonatkozó információt kér a fogyasztótól, tájékoztatja a készülékek szakszerű és
energiatakarékos üzemeltetéséről
Szolgáltatási díjat állapít meg, számlát állít ki
Előkészíti a fogyasztói karbantartási szerződéskötést, energia megtakarításra tesz javaslatot
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Érvényben lévő vonatkozó hatósági előírások
B
Fogyasztóvédelmi előírások alkalmazása
B
Gáz- és olajfogyasztó berendezés elektromos bekötésének műveletei, szabályai
B
Gáz- és olajfogyasztó készülék beszabályozásának műveleti szabályai
A
Érintésvédelmi paraméterek, mérések műveleti szabályai
B
Környezetvédelmi mérések műveleti szabályai
A
Szabályzás- és vezérléstechnika
C
Épületgépészeti rendszer
A
Kémény- és légutánpótlás hő- és áramlástechnika
B
Hőtechnikai mérőműszerek és mérések fajtái
C
Megújuló energiákat hasznosító rendszerek alkalmazása
A
Hibafelismerés, -keresés és hibaelhárítás gáz-, olaj- és hőtermelő berendezéseken
C
Hatósági eljárások
C
Üzembe helyezés és szerviz rendszere
C
Berendezések átadásának módjai
C
Garanciális és jótállási feltételek
C
Környezetvédelmi, levegőtisztasági előírások, törvények
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása
2
Gáz- és hőtermelő készülékek szabályozási és vezérlési rajzának olvasása
2
Számítógép használatának ismerete
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Konfliktuskezelési készség
Módszerkompetenciák:
Hibakeresés és hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6216-11 Gáz és hőtermelő berendezés-műszerész feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket

Ellenőrzi rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét,
és működésének helyességét
Ellenőrzi a mechanikai csatlakozások biztonságos rögzítését, szilárdságát
Elvégzi a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések,
szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését
Külső, belső tömörtelenség ellenőrzést végez
Átadás-átvételi eljárást végez
Ellenőrzi a tüzelő- és hőtermelő berendezések műszaki állapotát, elvégez minden olyan javítási és
karbantartási tevékenységet, amely a berendezések biztonságos és energiatakarékos üzemeltetését
szolgálja
Elvégzi a hidegüzemi vizsgálatot, technológiai reteszpróbát
Ellenőrzi a hőtermelő berendezéseknél, égőfejeknél, egyéb, a technológiához tartozó
berendezéseknél a belső szabályozási és vezérlési programok futását
Elvégzi a készülék melegüzemi vizsgálatát
Kipróbálja a reteszek határértéken történő üzemközbeni működését
Ellenőrzi a készüléket hibajelenségek imitálásával
Beüzemeli, tüzelőanyag ellátás alá helyezi a rendszert
A fogyasztóknak műszaki tanácsot ad készülékekről és az üzemeltetésükről, ismerteti a kezelési és
üzemeltetési tudnivalókat
A kapott információk, és az észlelt jelenségek alapján elvégzi a műszeres hibakeresést,
megállapítja a hibát, és javaslatot tesz a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására
Feltárja a javítást gátló vagy kizáró tényezőket, a további gazdaságos és energiatakarékos
üzemeltetést célul véve, indokolt esetben javaslatot tesz a berendezés cseréjére
Hőtermelő berendezést javít, alkatrészt cserél
Felméri a hőtermelő berendezés állapotát, kezdeményezi a készülék rendszeres karbantartását
Ellenőrzi a hőtermelő berendezésben az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, tüzelőanyag adagoló
megfelelőségét, megtisztítja a szennyezett alkatrészeket
Az égőket, hőcserélőket mechanikai, vegyi úton tisztítja
Műszeresen ellenőrzi a megfelelő olaj- és gázégő nyomásokat, az üzemelést
Műszeresen ellenőrzi az égésterméket
Gáz-levegő, olaj-levegő arányt állít
Olajtüzelő berendezést karbantart, javít
Ellenőrzi a tüzelőolaj-ellátást, utána üzembe helyezi
Ellenőrzi az olajszivattyú működését, szükség esetén légtelenít
Ellenőrzi, szükség esetén cseréli a hő hatására működő biztonsági szelepet
Füstgáz elemzést végez
Komplex hőtermelő rendszerek beszabályozását elvégzi, beállítja a szükséges előnykapcsolásokat
Előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat
Elvégzi a gyártók által a gépkönyvben meghatározott egyéb karbantartásokat
Dokumentálja a műszaki felülvizsgálatot, szabványos kivitelezői szerelési nyilatkozatot ad
Vezeti a karbantartási naplót, jegyzőkönyvezi a hiányosságokat, megrendelői, javítási,
számítógépes nyilvántartást vezet
Jótállási-, garancia jegyet, szervizkönyvet tölt ki
Dokumentált oktatást végez a kezelők, használók, tulajdonosok részére
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Gáz- és hőtechnikai berendezések elektromos bekötésének szabályai
A
Gáz és hőtechnikai készülék beszabályozásának műveleti szabályai
A
Tüzelőberendezés elektromechanikus, elektronikus tüzelésvezérlésének szabályai, működési elvei
A
Érintésvédelmi paraméterek mérési szabályai
A
Füstgázelemzés műveleti szabályai
C
Fűtőberendezések üzemének környezeti hatásai
C
Épületgépészeti rendszerismeret
A
Égéstermék elvezetés, égési levegő utánpótlás, hő- és áramlástechnika
B
Hőtechnikai mérőműszerek fajtái és mérési lehetőségei
A
Hibafelismerés, -keresés és hibaelhárítás
C
Hatósági eljárás módjai
C
Berendezések átadásának módjai

C
B
B
C
C

Garanciális és jótállási feltételek
Érvényben lévő vonatkozó hatósági előírások
Üzemeltetési és karbantartási módok
Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája
Üzembe helyezés és szerviz rendszere

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Tüzelőberendezések vezérlési rajzának olvasása
5
Tüzeléstechnikai eszközök használata
5
Tüzeléstechnikai jelképek és színjelölések értelmezése
4
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
4
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok készítése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
2
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
1
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése, kitöltése
3
Számítógépes tüzelésvezérlés-beállítás értelmezése
5
Jelképek és színjelölések értelmezése
4
Műszaki táblázatok értelmezése
4
Mérőeszközök, műszerek használata
4
Biztonságtechnikai eszközök használata
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Együttműködési készség
Kommunikációs készség
Konfliktuskezelési készség
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés és hibaelhárítás
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6217-11 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes szerszámokat, mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít
Előkészíti a szakszerű és biztonságos munkavégzést
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációt
Tanulmányozza és értelmezi az anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat
Kezeli és karbantartja a különböző vízszűrő-berendezéseket, vízlágyító-berendezéseket
Kezeli és karbantartja a különböző víztisztító-berendezéseket, szennyvíztisztító-berendezéseket
Programozza a berendezések automatikáját
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok megvalósításában
Az elkészült munkákról jegyzőkönyvet és számlát készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

C
C
D
B
C
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B

Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
Mérési utasítás
Anyagok mechanikai tulajdonságai
Anyagok hőtechnikai tulajdonságai
Anyagok villamos tulajdonságai
Anyagok korróziós tulajdonságai
Anyagok technológiai tulajdonságai
Anyagok egyéb jellemzői
Műszaki mérés eszközei
Minőségbiztosítási alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi gépek biztonsági előírásai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Szabványok
Vízgépészeti berendezések
Automatikaprogramozások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Szakmai szöveg megértése
3
Kommunikációs készség
3
Információforrások kezelése
4
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Gépészeti alkatrészrajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
2
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Műszaki táblázatok kezelése
4
Mérőeszközök használata
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
3
Egyéb mérőeszközök használata
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Szabálykövetés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0102-11 Vegyi és kalorikusberendezés-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumokat
Telepíti a gépeket, készülékeket, berendezéseket
Közreműködik a gép, készülék helyére való beállításában

Csatlakoztatja a gépeket, berendezéseket az elektromos és az egyéb hálózatra
Felszereli a részegységeket, tartozékokat és szerelvényeket
Feltölti a kenési és az energiaközlő rendszereket
Irányítás mellett hideg-és melegüzemi próbát végez
Ellenőrzi, javítja, cseréli a tömítéseket
Ellenőrzi az üzemi paramétereket
A technológiai előírások alapján vizsgálja a vegyipari gépek és a szerelvényeik üzemi állapotát
Ellenőrzi a hajtásokat és a mozgó- forgó géprészek dinamikus állapotát
Irányítás mellett beállítja a vezérlő, szabályozó egységeket, valamint felméri a potenciális
veszélyforrásokat a próbák során
Felméri a karbantartáshoz szükséges anyagokat, szerszámokat, eszközöket
Felméri és előkészíti a karbantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat
Szét- és összeszereli a szakma specifikus gépeket, készülékeket, berendezéseket, alkatrészeket,
gépegységeket cserél
Technológiai utasítások szerint tisztítja a gépalkatrészeket, készülékeket, berendezéseket
Ellenőrzi a készülékek és az alkatrészek állapotát szemrevételezéssel és mérőeszközökkel
Ellenőrzi, megvizsgálja, minősíti, pótolja és cseréli a kenő- és energiaközlő anyagokat
Beüzemeli és átadja a vegyipari és kalorikus gépet karbantartás után
Dönt a hibás alkatrész, berendezés helyszíni javíthatóságáról
Kiszakaszolja a rendszerből a meghibásodott részt
Javításhoz előkészíti, vagy előkészítteti a munkakörnyezetet, a berendezést
Javítás után részleges, vagy teljes beüzemelési feladatokat végez
Egyeztet és információt kér a gépkezelőtől
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Kenőanyagok
C
Technológia
B
Ellenőrzés, hibakeresés és elhárítás jellemzői
C
Karbantartás jellemzői
A
Érintésvédelmi paraméterek
B
Gépkönyvek alkalmazási lehetőségei
A
Környezetvédelmi mérések jellemzői
C
Hatósági eljárások
C
Üzembe helyezési és szervizjellemzők
C
Berendezések átadásának jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
2
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
3
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása értelmezése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6213-11 Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Szereli, javítja, karbantartja, üzemelteti a kompresszoros hűtőköröket
Elvégzi a hűtőköri-rendszer tömörségvizsgálatait
Megfelelő tömörség esetén feltölti hűtőközeggel a rendszert
Zártrendszerű technológiát alkalmaz
Kalibrálást, használati etalonnal való összehasonlítást végez a használatos mérőeszközökön
Beüzemeli és beszabályozza hűtőberendezést
Ellenőrzi a hűtőköri üzemi paramétereket
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Elvégzi a próbaüzemet követő után állításokat
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációs munkát végez
Hűtőközeg szivárgást ellenőriz
Felszereli, beszereli a hűtő- és hőszivattyús rendszer segédberendezéseket
Beszereli a hűtő- és hőszivattyút
Hűtő- és hőszivattyúhoz kapcsolódó csőhálózatot szerel
Beüzemeli a hűtő- és hőszivattyút berendezést
Hűtő- és hőszivattyús hőközpont kialakítását végzi
Méréseket végez a hűtő- és hőszivattyús rendszeren
A hűtő- és hőszivattyús rendszereken üzembe helyezést és üzemeltetési feladatokat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
C
Hatósági eljárás ismeretek
C
Szervizmunka műszaki és adminisztrációs szabályai
C
Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
B
Hűtőkör szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B
Karbantartás
C
Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
B
Hűtőberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési
szabályok
B
Hűtőközegek ismerete és alkalmazási szabályai
B
Hibakeresés és javítás
B
Segédanyagok, olajok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Szakmai számolási készség
3
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Határozottság

Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6214-11 Légtechnikai berendezés-szerelő feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó
dokumentációt
Méretre szabja és felszereli a kábelcsatorna tartókat és a kábelcsatornákat
Ellenőrzi a berendezések teljesítmény- és áramfelvételét
Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos
adminisztrációs munkát végez
Szereli, javítja, karbantartja a központi légkezelő berendezés rendszerelemeit
Nagytömegű gépegységeket szerel
Felszereli, beszereli a légtechnikai segédberendezéseket
Beszereli a klímaberendezést
Előkészíti és összeköti a csővezetéket a berendezésekkel
Beüzemeli a légtechnikai berendezést
Beüzemeli a légfűtő, és léghűtő berendezést
Légtechnikai méréseket végez
Ellenőrzi, cseréli, beállítja a hajtáselemeket (tengelykapcsolók ékszíjak)
Elvégzi a rendszerelemek kenőanyaggal való feltöltését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Csőszerelés
A
Javítások, módosítások utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatok
B
Környezetvédelem
C
Hatósági eljárás ismeretek
C
Szervizmunka műszaki és adminisztrációs szabályai
C
Berendezések műszaki átadására vonatkozó ismeretek, szabályok
B
Klímatechnika
B
Klímarendszer szerelési technológiai ismeretek, szabályok
B
Karbantartás
C
Hőszigetelő anyagok alkalmazási jellemzői, használati szabályai
B
Klímaberendezések ismerete, technológiai, beállítási jellemzők kezelési szabályok
B
Hibakeresés és javítás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése
3
Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3
Mennyiségérzék
3
Szakmai idegen nyelvű kifejezések megértése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása

Határozottság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerben való gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3120-09 Épületek energetikai és műszaki állapotfelmérése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyezteti a helyszínt a tervvel
Felmérési tervet készít
Felméri a nyílászárók állapotát
Felméri az épületek alapterületét, légtérfogatát, lakók számát
Hőhidak, vizesedés, penészedés vizsgálatát végzi
Energiafelhasználási szerződést értelmez
Épületfizikai értékelést végez
Üzemeltetési adatokat kér
Üzemeltetési körülményeket megállapít
Hőszükséglet-számítást végez
Felméri a fogyasztói szokásokat
Felméri az ügyfél jövőbeni igényét
Tisztázza a potenciális energia-beszerzési lehetőségeket
Felméri az épület és a fűtési rendszer korát
Meghallgatja a fogyasztó tapasztalatait
Tájékozódik az ivóvíz keménységéről
Rögzíti az ügyfél jogi helyzetét
Ellenőrzi a meglévő rendszert biztonsági szempontból
Felméri a fűtési rendszer biztonságát
Megvizsgálja a hagyományos és a földgáz kazán kapcsolatát
Hőtermelőt és annak légellátását szemrevételezéssel ellenőrzi
Ellenőrzi az épület hőszigetelését
Ellenőrzi a füstgáz-elvezetés módját
Értékeli a rendszer szabályozhatóságát
Elemzi a fogyasztási adatokat
Energia költség megtakarítási és megtérülési számításokat végez
Helyzetfelmérés eredményét összegzi
Felméri az épület energetikai állapotát az energia optimalizáló programmal
Kiértékeli a számítógépes program eredményét
Állapotfelmérési jegyzőkönyvet készít
Ajánlási jegyzőkönyvet készít
Költségbecslést készít
Beruházási sorrendhez költségeket rendel
Energia költség megtakarítási és megtérülési számítások eredményét dokumentálja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Központi fűtésirendszerek működési paraméterei
A
Gázellátási rendszerek, gázfogyasztó berendezések működési paraméterei
C
Légtechnikai és klímarendszerek működési jellemzői
C
Építőanyagok, épületelemek
C
Épületek szerkezeti egységei
C
Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai
C
Épületfizika
C
Energiafogyasztók teljesítménymérésének módszerei
B
Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció
A
Környezetkímélő technológiák
A
Energiatakarékos technológiák kiépítésének szempontjai, működési jellemzők

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Épületgépészeti kiviteli rajz olvasása, értelmezése
3
Építési rajz olvasása, értelmezése
3
Elektromos és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
4
Épületgépész mérések, mérési eredmények kiértékelése
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Épületgépészeti technológiák energiafelhasználásának összehasonlítása
4
Környezeti hatások elemzése, értékelése
5
Speciális szoftver alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Felelősségtudat
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kezdeményező készség
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő készség
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Kreativitás
Tervezés
Értékelés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3121-09 Fűtéskorszerűsítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a meglévő fűtésrendszer állapotát
Alternatívákat dolgoz ki
Kiválasztja a hőtermelő egységet
Korszerűsíti a meglévő fűtési rendszert (padlófűtés, falfűtés, szegélyfűtés)
Egyedi fűtést alakít ki
Egycsöves fűtési rendszert átalakít szabályozható kétcsöves rendszerre
Kialakítja a fűtési rendszer időjárástól függő szabályozhatóságát
Biztosítja a radiátorok szabályozhatóságát
Energiahatékony rendszereket épít be
Napkollektoros rendszert épít be használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre
Hőszivattyús rendszert épít be
Kondenzációs technológiát épít be
Faelgázosító kazánt épít be
Megújuló energiarendszert összeépíti a meglévő fűtésrendszerrel
Mesterséges szellőzőrendszert alakít ki
Beállítja a légfelesleget
Korszerűsíti az égéstermék-elvezetést
Beszabályozza a fűtési rendszert
Ellenőrzi a rendszer működését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Korszerű fűtéstechnológiák

A
A
A
C
C
A
A
A
A

Korszerű gázellátó rendszerek, gázkészülékek
Kondenzációs technológia
Korszerű légtechnikai rendszerek
Energiahatékony berendezések
Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció
Környezetkímélő technológiák
Energiatakarékos technológiák kivitelezése
Korszerű és meglévő fűtési rendszerek összeépítése
Szabályozástechnika

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Épületgépészeti kiviteli rajz olvasása, értelmezése
3
Építési rajz olvasása, értelmezése
4
Szabályozási és vezérlési hálózati rajzok olvasása, értelmezése
4
Épületgépészeti technológiák energiafelhasználásának összehasonlítása
4
Korszerű fűtés rendszer kiépítése, szerelése
4
Megújuló energiarendszerek beépítése
4
Folyamatirányítás
5
A rendszer beszabályozása
Személyes kompetenciák
Szakszerűség
Kreativitás
Felelősségtudat
Környezettudatos gondolkodás
Döntésképesség
Pontosság
Társas kompetenciák
Kezdeményező készség
Határozottság
Segítőkészség
Módszer kompetenciák
Rendszerekben való gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3114-09 Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kapcsolatot épít a megrendelővel
Kapcsolatot fenntart az ügyfelekkel
Tájékoztatást ad az ügyfélnek a jogszabályi előírásokról
Meggyőzi az ügyfeleket az energiatakarékosság, környezetvédelem fontosságáról
Tanácsot ad az ügyfélnek a korszerű épületgépész technológiák alkalmazásáról
Tájékoztatást ad az ügyfélnek a műszaki-biztonsági előírásokról
Üzemeltetési tanácsot ad a meglévő rendszerhez
Tanácsot ad az energiatakarékos rendszerek beépítésére
Javaslatot ad a műszaki-biztonsági előírásnak megfelelő rendszer kialakításáról
Javaslatot ad a finanszírozási forrásra
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Szakterületre vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek
C
Pályázati alapismeretek
A
Hatékony kommunikáció
C
Tárgyalástechnika

D
C
C
A
C
B

Pszichológiai alapismeretek
Érvelés, meggyőzés technikája
Probléma és konfliktushelyzet kezelése
Üzleti etika
Marketing alapismeretek
Ajánlatkészítés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Kommunikációs készség
4
Kapcsolatteremtő készség
4
Konfliktusmegoldó készség
4
Emberismeret
4
Információs készség
Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Precizitás
Türelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő, fenntartó készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Empatikus készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Hatékony kérdezés készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Környezettudatos gondolkodás
Hatékony kommunikáció eszközeinek alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3115-09 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a csatlakozó és fogyasztói vezeték nyomvonalának szabályosságát, védőtávolságot
Ellenőrzi a csatlakozó és fogyasztói vezeték anyagát, kötésmódját, tömítések alkalmasságát
Ellenőrzi a nyomásszabályozó (állomás) kialakítását, alátámasztását, korrózióvédelmét,
védőtávolságát, tömörségét, tűz- és villámvédelmét
Ellenőrzi a gázmérő (állomás) kialakítását, tartozékait, védőtávolságát, tömörségét
Ellenőrzi a tartozékok alkalmasságát (zárószerelvények, védőcsövezés, szaglócsövek)
Felülvizsgálja az elpárologtató berendezéseket
Felülvizsgálja a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeit és biztonsági berendezéseit
Ellenőrzi a korrózióvédelem megfelelőségét
Ellenőrzi a fali felállások kialakítását
Ellenőrzi az EPH bekötés megfelelőségét
Ellenőrzi a gázfogyasztó készülék alkalmasságát (gyártási, biztonságtechnikai behozatali-,
átalakítási, gázfelhasználási technológia hatósági engedélyek, CE-jel megléte)
Ellenőrzi a biztonsági tartozékok működőképességét
Felülvizsgálja az égéstermék elvezetés szabályosságát (kémény, tanúsítás, szigetelt elvezetés esetén
a szigetelés megfelelősége, épsége, rögzítések alkalmassága, kéményseprés – ipari közszolgáltató
által végzett ellenőrzés – érvényessége)
Ellenőrzi a légellátás biztosítottságát

Elszívóberendezés és kéménybe kötött készülék esetén felülvizsgálja a reteszfeltételeket, azok
működőképességét
Ellenőrzi a gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatát megelőző karbantartásának és
beszabályozásának időpontját
Tanúsítja a csatlakozó vezeték további üzemeltetésre való alkalmasságát
Tanúsítja a fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmasságát
Tanúsítja a gázfogyasztó készülék további üzemeltetésre való alkalmasságát
Tanúsítja a fogyasztói berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságát
Dokumentálja a vizsgálati eredményeket
Felülvizsgálati jegyzőkönyvet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok, eljárásrendek
A
A szakterület hatályos szabványai
A
Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat
A
A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
B
Mérési eljárások
A
Felülvizsgálati dokumentáció, jegyzőkönyv készítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése
4
Megvalósulási tervdokumentáció értelmezése
5
Vonatkozó jogszabályok alkalmazása
5
Vonatkozó szabványok alkalmazása
5
Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazása
5
A felülvizsgálati eljárás alkalmazása
5
Hatósági eljárásrend alkalmazása
5
Tüzelés- és légtechnikai mérések
5
Tömörségi, szilárdsági próba elvégzése
5
Mérések kiértékelése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Következetesség
Döntésképesség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
Értékelési képesség

A 31 582 21 0010 31 01 azonosító számú, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő megnevezésű szakképesítéselágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
6202-11
Épületgépészeti rendszerismeret
6207-11
Légtechnikai rendszerszerelő feladatok
6208-11
Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
A 31 582 21 0010 31 02 azonosító számú, Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
6202-11
Épületgépészeti rendszerismeret
6209-11
Fűtésrendszer-szerelő feladatok
6210-11
Hőtermelő rendszer-szerelő feladatok
A 31 582 21 0010 31 03 azonosító számú, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
6202-11
Épületgépészeti rendszerismeret
6211-11
Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatok
6212-11
Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
A 31 582 21 0100 31 01 azonosító számú, Hűtéstechnikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
6202-11
Épületgépészeti rendszerismeret
6208-11
Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok

A 31 582 21 0100 31 02 azonosító számú, Karbantartó, csőszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
6202-11
Épületgépészeti rendszerismeret
A 31 582 21 0100 31 03 azonosító számú, Légtechnikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

6202-11
6207-11

Épületgépészeti rendszerismeret
Légtechnikai rendszerszerelő feladatok

A 31 582 21 0001 31 01 azonosító számú, Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3120-09
Épületek energetikai és műszaki állapotfelmérése
3121-09
Fűtéskorszerűsítés
3114-09
Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás
A 31 582 21 0001 31 02 azonosító számú, Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6203-11
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
6215-11
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő feladatok
6216-11
Gáz- és hőtermelő berendezés-műszerész feladatok
A 31 582 21 0001 31 03 azonosító számú, Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
3114-09
Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás
3115-09
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat
A 31 582 21 0001 31 04 azonosító számú, Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6203-11
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
6213-11
Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelő feladatok
6214-11
Légtechnikai berendezés- szerelő feladatok
A 31 582 21 0001 31 05 azonosító számú, Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő megnevezésű
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6203-11
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
6217-11
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő feladatok
0102-11
Vegyi és kalorikusberendezés-szerelő feladatok
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.
2.

A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6201-11
Épületgépészeti csővezeték-szerelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csőkötés készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6200-11
Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6202-11
Épületgépészeti rendszerismeret
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános épületgépészeti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6207-11
Légtechnikai rendszerszerelői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Klíma- és légtechnikai szerelési műveletek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Klíma- és légtechnikai szerelési feladatok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Klíma- és légtechnikai számítási feladatok megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama:

90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hűtőtechnikai rendszerszerelő szerelési műveletek elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
Hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Hűtőkörök szerkezeti elemei és szerelése
Hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartam:
90 perc
Hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A kompresszoros hűtőberendezések alapelemei
Hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartam:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6209-11
Fűtésrendszer-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Központi fűtési rendszerek, vezetékek, készülékek, berendezések szerelési és üzemeltetési
feladatainak elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Központi fűtési rendszerek, vezetékek, készülékek, berendezések szerelési és üzemeltetési
feladatainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Központi fűtési rendszerek, vezetékek, készülékek, berendezések szerelési és üzemeltetési
feladatainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%

2. feladat 20%
3. feladat 30%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6210-11
Hőtermelő rendszer-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gázvezeték-kiépítési, gázkészülék-csatlakoztatási feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemviteli feladatainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemvitel ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
20%
3. feladat
30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6211-11
Víz- és csatornarendszer-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vízhálózat, lefolyórendszer készülék és berendezési tárgy szerelési feladatok elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Víz- és csatornahálózati rendszerek, elemek üzemviteli feladatainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Víz-, csatorna és közműszerelési feladatok ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
20%
3. feladat
30%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6212-11
Közműcsőhálózat-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Csőkötés készítési, tömítési feladatok nagyméretű csővezetéken
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közmű csőhálózat, csővezetékek és szerelvényei szerelési feladatainak ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Közmű hálózatok kialakítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6203-11
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6215-11 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Összetett hőtermelő rendszerek működése, elemei és alkatrészei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott gáz, illetve olajfogyasztó készülék és egyéb hőtermelő berendezés, valamint az ezeket
kiegészítő berendezések és szerelvények összeállítása, víz, gáz, olaj, elektromos oldali bekötése,
szerelése, víz, gáz és olaj oldali nyomáspróbák, készülékek üzembe helyezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Összetett hőtermelő rendszerek energiatakarékos üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülés 15 perc, válaszadás kérdésekre 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat:
50%
3. feladat:
20%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6216-11 Gáz- és hőtermelő berendezés-műszerész feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gáz, olaj és hőtermelő berendezések, készülékek működésének bemutatása, fontosabb alkatrészek
ismertetése, üzemviteli feladataik. Komplex hőtermelő rendszerek elvi vázlatos ismertetése,
szabályozásuk és vezérlésük elvi kialakításai. Hibakeresés, diagnosztizálás módszerei.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gáz, olaj és hőtermelő berendezések, készülékek, adott hibájának elhárítása, ismételt
beüzemelése, szerelési, karbantartási, ellenőrzési, javítási feladatai. Égéstermék vizsgálatok,
hatásfokmérések.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Összetett hőtermelő rendszerek berendezéseinek beüzemelése, javítása, karbantartása, műszeres
mérések
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülés 15 perc, válaszadás kérdésekre 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat:
50%
3. feladat:
20%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6217-11
Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy vízgépészeti berendezés beüzemelése, vagy hibaelhárítása, az elvégzett feladatról
jegyzőkönyv készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
14. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0102-11 Vegyi és kalorikusberendezés-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vegyipari és kalorikus gépek szerelése, karbantartása, üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vegyi és kalorikus gépek üzemviteli feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
65%
2. feladat
35%
15. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6213-11 Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hűtő-klíma, hőszivattyú rendszerek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartam:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
Hűtő-klíma, hőszivattyú rendszerek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Hűtőrendszer szerelés, beszabályozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartam:
240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 50%
16. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6214-11 Légtechnikai berendezés-szerelő feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Légtechnikai rendszerek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartam:
90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Légtechnikai rendszerek ismerete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

Légtechnikai rendszerek szerelés, beszabályozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartam:
240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 50%
17. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3120-09 Épületek energetikai és műszaki állapotfelmérése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott épület energetikai kiértékelése számítógép-használattal (tervdokumentáció alapján)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott épület műszaki és energetikai állapotfelmérése, kiértékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
18. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3121-09 Fűtéskorszerűsítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Korszerű fűtési rendszerek szerelése, beszabályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Korszerű fűtési rendszerek működése, műszaki jellemzői, gazdaságossági számítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Korszerű fűtési rendszerek üzemeltetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 30%
3. feladat: 30%
19. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3114-09 Energetikai, műszaki-biztonsági tanácsadás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szituációs gyakorlat a tanácsadói tevékenységről

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az ajánlat bemutatása, megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 50%
20. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3115-09 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgálat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés minősítése, felülvizsgálata és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Gázellátó és gázfogyasztó rendszerek műszaki-biztonsági előírásai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gázfogyasztó rendszerek üzemeltetése
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 50%
2. feladat: 25%
3. feladat: 25%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan

A 31 582 21 0010 31 01 azonosító számú, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőmegnevezésű szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 35
5. vizsgarész: 35
A 31 582 21 0010 31 02 azonosító számú, Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 35
7. vizsgarész: 35
A 31 582 21 0010 31 03 azonosító számú, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 15

2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 35
9. vizsgarész: 35
A 31 582 21 0100 31 01 azonosító számú, Hűtéstechnikai hálózatszerelő, megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 30
A 31 582 21 0100 31 02 azonosító számú, Karbantartó, csőszerelő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 40
A 31 582 21 0100 31 03 azonosító számú, Légtechnika hálózatszerelő, megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 30
A 31 582 21 0001 31 01 azonosító számú, Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
17. vizsgarész: 40
18. vizsgarész: 40
19. vizsgarész: 20
A 31 582 21 0001 31 02 azonosító számú, Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő megnevezésű szakképesítésráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
10. vizsgarész: 20
11. vizsgarész: 40
12. vizsgarész: 40
A 31 582 21 0001 31 03 azonosító számú, Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
19. vizsgarész: 20
20. vizsgarész: 80
A 31 582 21 0001 31 04 azonosító számú, Hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
10. vizsgarész: 20
15. vizsgarész: 40
16. vizsgarész: 40
A 31 582 21 0001 31 05 azonosító számú, Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő megnevezésű
szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
10. vizsgarész: 20
13. vizsgarész: 40
14. vizsgarész: 40
A 31 582 21 0010 31 01 azonosító számú, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőmegnevezésű szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 582 21 0100 31
02 azonosító számú, Karbantartó, csőszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész: 50
5. vizsgarész: 50

A 31 582 21 0010 31 02 azonosító számú, Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31
582 21 0100 31 02 azonosító számú, Karbantartó, csőszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
6. vizsgarész: 50
7. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 03 azonosító számú, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31
582 21 0100 31 02 azonosító számú, Karbantartó, csőszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
8. vizsgarész: 50
9. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 01 azonosító számú, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőmegnevezésű szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 582 21 0100 31
01 azonosító számú, Hűtéstechnikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész: 50
5. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 02 azonosító számú, Központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31
582 21 0100 31 01 azonosító számú, Hűtéstechnikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítéssel
rendelkezik
6. vizsgarész: 50
7. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 03 azonosító számú, Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31
582 21 0100 31 01 azonosító számú, Hűtéstechnikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítéssel
rendelkezik
8. vizsgarész: 50
9. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 01 azonosító számú, Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőmegnevezésű szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31 582 21 0100 31
03 azonosító számú, Légtechnika hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
4. vizsgarész: 50
5. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 02 azonosító számú, Központifűtés- és gázhálózat-rendszer szerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31
582 21 0100 31 03 azonosító számú, Légtechnika hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
6. vizsgarész: 50
7. vizsgarész: 50
A 31 582 21 0010 31 03 azonosító számú, Víz-, csatorna-és közmű-rendszerszerelő megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó 31
582 21 0100 31 03 azonosító számú, Légtechnika hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
8. vizsgarész: 50
9. vizsgarész: 50
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz, részszakképesítéshez, szakképesítés-ráépüléshez rendelt
vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
Az a vizsgázó, aki a 0102-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést
kap a 0102-11 számú követelménymodul teljesítése alól
5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
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Hűtő-klíma és hőszivattyú berendezésszerelő

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
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Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

X

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Légtechnikai hálózat szerelő
X

Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő

Berendezési tárgyak (kazánok, radiátorok,
gázkészülékek)
Kéziszerszámok
Gépi szerszámok (speciális présgépek), vésőés fúrógépek
Darabolószerszámok (kézi, gépi)
Mérő- és jelölőeszközök
Csőtisztító berendezések
Hajlítószerszámok
Védőeszközök és felszerelések
Hegesztőfelszerelések
Létrák, állványok
Szállítóeszközök
Oltóanyagtöltő berendezések
Hajtóanyagtöltő berendezések
Nyomáspróba-berendezések
Elszívók
Rögzítő és befogó berendezések
Kompresszor
Szivattyú
Hőkamera
Számítógépek
Számítógépes szoftverek
Tüzelés- és légtechnikai mérőműszerek
Villamos kéziszerszámok
Vízgépészeti berendezésekhez szükséges
speciális szerszámok
Elektromos mérőeszközök
Visszamosható szűrő
Vízlágyító berendezés
Víztisztító berendezés

Hűtéstechnikai hálózatszerelő

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma

Karbantartó, csőszerelő

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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Szennyvíztisztító berendezés
Vízminta elemző
Hordozható számítógép
Nyomáspróba készlet
Gépipari mérések eszközei
Alak- és helyzetpontosság mérőeszközei
Légtechnikai jellemzők mérőműszerei
Fémmegmunkáló kéziszerszámok
Fémmegmunkáló kisgépek
Képlékenyalakítás kéziszerszámai, eszközei
Lágy- és keményforrasztás eszközei,
berendezései
Anyagmozgatás gépei, eszközei
Szerelési kéziszerszámok, kisgépek
Gáztűzhely
Konvektor
Őrlángos és elektromos gyújtású átfolyós
vízmelegítők
Fali fűtőkészülék tároló csatlakozási
lehetőséggel, fali kombi készülék
Kondenzációs gázkészülék
Atmoszférikus gáztüzelésű állókazán, blokk
olajégő, blokk gázégő, világos vagy
sötétsugárzók.
Hűtőberendezések, hűtőköri elemek
Analóg és digitálisan programozható szoba
termosztát, időjárásfüggő szabályozó, több
fűtőkörös rendszerek szabályozói
A gázfogyasztó berendezések biztonsági,
üzemi szerelvényei (lángőr, mágnes szelep,
kombi szelep, érzékelők stb.)
Speciális oktatási célú robbantott ábrák
Kiépített mérési körök
Univerzális villamos kézi műszerek
Hőtechnikai mérőberendezések
(füstgázelemző, hőmérséklet-, nyomás-,
huzatmérő stb.)
Belső tömörtelenség vizsgáló kézi műszer
Szervizszelep készlet
Nyomáspróba készlet, nitrogénpalack
nyomáscsökkentővel
Vákuum szivattyú és lefejtő berendezés
Szivárgást kereső műszerek
Hűtőközeg mérlegek
Hűtőközeg palackok, hűtőközeg töltettel
Univerzális villamos mérőműszer, lakatfogó
Elektronikus szervizműszer
Speciális hűtős kéziszerszámok
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VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első
tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet
követően 160 óra.

