
ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 06 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Épületgépészeti technikus 
 
3. Szakképesítések köre:  

3.1. Részszakképesítés Nincs  
 

3.2. Szakképesítés-elágazások Azonosítószám: 54 582 06 0010 54 01 
  Megnevezés: Épületgépész technikus 
  Azonosítószám: 54 582 06 0010 54 02 
  Megnevezés: Hűtő-klíma technikus 
 

3.3. Szakképesítés-ráépülés Nincs  
 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3129 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Épületgépészeti technikus 2 2100 
 
 

 
II. 

EGYÉB ADATOK 
 
SZAKKÉPESÍTÉS ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Épületgépész technikus 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Bemeneti kompetenciák: - 
 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 

Szakmai előképzettség: - 
 

Előírt gyakorlat: - 
 

Elérhető kreditek mennyisége: - 
 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 
 

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges 
 
2. Elmélet aránya: 60% 
 
3. Gyakorlat aránya: 40% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 



5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
Ha szervezhető, mikor: - 

 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
SZAKKÉPESÍTÉS ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Hűtő-klíma technikus 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Bemeneti kompetenciák: - 
 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 

Szakmai előképzettség: - 
 

Előírt gyakorlat: - 
 

Elérhető kreditek mennyisége: - 
 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükséges 
 

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükséges 
 
2. Elmélet aránya: 60% 
 
3. Gyakorlat aránya: 40% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 

Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 

Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

3129 Egyéb technikusok 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:  
 
Felülvizsgálja a terveket, részletterveket készít és szerkeszt 
Elkészíti az ajánlatot, előkészíti a vállalást 
Előkészíti a kivitelezési és szerelési munkákat 
Irányítja a kivitelezési és szerelési munkákat 
Megszervezi az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket 
Előkészíti és elvégzi a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket 
Tervezi és irányítja a karbantartási feladatokat 
Tervezi és szervezi a javítási feladatokat 
Tervezi és szervezi az átalakítási, korszerűsítési munkákat 
Tervezi és szervezi a bontási, hulladékkezelési és -hasznosítási feladatokat 
Elvégzi az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket 

 
 



3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

31 582 21 Épületgépészeti rendszerszerelő 
 

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

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
3 Szakmai 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: 
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 Távadók felépítése, működése és jellemzői 
C Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői 
C Kapcsolástechnika  
C 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: 
6205-11 Épületgépész szakmai feladatok  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza a víznyerési és vízkezelési módokat 
Kezeli a vízlágyító berendezéseket 
Kiválasztja a szerelésekhez szükséges anyagokat 
Kiválasztja szükséges szivattyút 
Kezeli a nyomáscsökkentő és nyomásfokozó berendezéseket 
Kialakítja és méretezi a vízellátási hálózatokat, szerelvényeket  
Szereli a melegvíz-termelőket és a hozzátartozó vezetékhálózatokat  
Kiválasztja a megfelelő hőcserélőt 
Felszereli a berendezési tárgyakat 
Méretezi és kiépíti a csatornahálózatot 
Kezeli a szennyvíztisztító berendezéseket 
Elvégzi a tervezett, kötelező és hatósági méréseket 
Üzembe helyezi és beállítja az egyes hálózatokat, rendszerelemeket  
Elvégzi a finom beszabályozást, ellenőrző méréseket, dokumentációt készít 
Elvégzi a próbaüzemet, mérési jegyzőkönyvet készít, oktatja a kezelő személyzetet Összeállítja a 
teljes átadási dokumentációt, átadja az elkészült berendezést 
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít 
Kiszámolja az épület fűtési-hűtési hőszükségletét 



Kiválasztja a megfelelő fűtési rendszert  
Méretezi a fűtési rendszereket  
Kiválasztja a fűtéshez a megfelelő anyagokat, szerelvényeket 
Kezeli a távfűtési rendszereket 
Programozza a hőtermelő berendezéseket 
Méretezi és szereli a napkollektoros rendszereket  
Méretezi és szereli a hőszivattyús fűtési és melegvízkészítési rendszereket 
Kiválasztja a szabályozó elemeket 
Beszabályozza a fűtési rendszereket 
Programozza a szabályozó elemeket 
Instrukciókat ad az elektromos tervezőnek a szabályozóelemek kiválasztására, elhelyezésére 
Elvégzi a fűtési rendszerek feltöltését, nyomáspróbáját, átmosását, légtelenítését, próbaüzemét 
Szereli és méretezi a gázhálózatokat 
Felszereli a nyomáscsökkentőt 
Kiválasztja a szereléshez szükséges anyagokat 
Felszereli a gázkészülékeket 
Méretezi a levegőellátást, szellőzést 
Biztonságossá teszi a gázellátó rendszereket 
Hasadó-nyíló felületet méretez 
Méretezi és szereli az égéstermék elvezetést 
Nyomás és tömörségi próbát végez 
Beüzemeli, karbantartja és javítja a gázkészülékeket 
Intézi a MEO átadást 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Vízellátás-csatornázás rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők 
C Épületvillamos- és felügyeleti rendszerek kialakításának szempontjai, működési jellemzők 
C Általános építőipari ismeretek 
B Épületek szerkezeti egységeinek ismerete, statikai értékelése 
B Épületszerkezetek hőtani tulajdonságai 
C Tartók statikája 
C Szerelő kőműves ismeretek 
A Nagytömegű testek mozgatásának biztonságtechnikája 
B Központi fűtés szempontjai, működési jellemzők 
B A gázok tulajdonságai 
B A gázellátáshoz kapcsolódó előírásokat 
C Építőipari alapismeretek 
B  Kompenzátorok tulajdonságai 
B Légtelenítési módok 
B  Feltöltési módok 
B Beszabályozási módok 
B  Próbaüzemi feladatok 
C Gázellátási rendszerek  
C Gázfogyasztó berendezések kialakításának, felszerelésének szempontjai, működési jellemzők 
B Gázhálózat kiépítése 
C Épületszerkezeti ismeretek 
B Készülékismeret 
B Biztonsági szerkezetek működési jellemzői 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
3 Építési rajz olvasása, értelmezése 
4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése 
3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése 
2 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
1 Folyamatábrák készítése 
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 



2 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 
3 Mennyiségérzék 
2 Szakmai idegen nyelvű kifejezések 

 
Személyes kompetenciák: 

Egyensúlyérzékelés 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködés  
Kompromisszumkészség 
Kommunikációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6206-11  Hűtés-, klíma és hőszivattyú szakmai feladatok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
 

Értelmezi tervek alapján a hűtőkörök, hűtőberendezések és alkalmazásuk jellemző paramétereit 
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hűtőköri berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi azok 
műszaki megfelelőségét 
Értelmezi tervek alapján a hőtermelő-, fűtőberendezések és alkalmazásuk jellemző paramétereit 
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hőtermelő és hőcserélő berendezéseket, elemeket, anyagokat, és 
ellenőrzi azok műszaki megfelelőségét 
Értelmezi tervek alapján az adott légtechnikai rendszer és alkalmazás jellemző paramétereit 
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a légtechnikai berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi 
azok műszaki megfelelőségét 
Értelmezi tervek alapján az adott hidraulikai rendszert és az alkalmazás jellemző paramétereit 
Azonosítja és kiválasztja tervek alapján a hidraulikai berendezéseket, elemeket, anyagokat és ellenőrzi 
azok műszaki megfelelőségét  
Értelmezi és felülvizsgálja a kiviteli tervdokumentációt, részletterveket készít 
Ellenőrzi a kivitelezés terv szerinti, szakszerű elvégzését 
Irányítja a hűtőkörök, hűtőberendezések és rendszerek szakszerű telepítését 
Irányítja a hőtechnikai elemek és -berendezések szakszerű telepítését 
Irányítja a légtechnikai elemek, berendezések és rendszerek szakszerű telepítését 
Irányítja a hidraulikai elemek, berendezések és rendszerek szakszerű telepítését 
Nyomás és tömörségi próbát végeztet 
Értelmezi a beszabályozási terveket és előkészíti a beszabályozást 
Értelmezi és kezeli a légtechnikai rendszerek légszállítási és nyomásviszonyait 
Értelmezi és kezeli a hidraulikai rendszerek közegszállítási és nyomásviszonyait 
Értelmezi és kezeli a rendszerek akusztikai és hangcsillapítási viszonyait 
Elvégezteti a nyomás és tömörségi próbákat 
Elvégezteti a rendszerek átmosását, feltöltését, tömörség ellenőrzését, légtelenítését 
Ellenőrzi a szabályzó és védelmi elemek és rendszerek beállításainak előbeszabályzott állapotát 
Biztosítja a légtechnikai, valamint hidraulikai beszabályozás, beüzemelés környezeti feltételeit 
Elvégezteti a légtechnikai és hidraulikai beszabályozásokat, mérési jegyzőkönyvet készít 
Biztosítja a hűtőkörök beszabályozási, beüzemelési környezeti feltételeit 
Ellenőrzi a hűtőberendezés és segédberendezései szakszerű beüzemelését, beszabályozását 
Biztosítja a hőtermelő berendezések beszabályozási, beüzemelési környezeti feltételeit 
Ellenőrzi a hőtermelő berendezések szakszerű beüzemelését, beszabályozását 
Komplex hőtechnikai, komfort, villamos, légtechnikai, hidraulikai és akusztikai méréseket, terv szerinti 
összehozást-beszabályozást végez, végeztet 
Elvégezteti az üzempróbát és elkészíti/elkészítteti a mérési jegyzőkönyvet 
Beállítja, parametrizálja a szabályzó és épületfelügyeleti rendszereket 
Elvégzi, -végezteti a próbaüzemet, a finombeszabályozást, jegyzőkönyvet készít 
Átadási dokumentációt készít, készíttet 



Oktatja az üzemeltető, kezelő és karbantartó személyzetet 
Összeállítja a teljes átadási dokumentációt, átadja az elkészült rendszereket 
Hatósági bejáráson közreműködik 
Értelmezi és adaptálja a tervezői kezelési és karbantartási utasításokat 
Értelmezi és adaptálja a gyártóművi kezelési és karbantartási utasításokat 
Beállítja, parametrizálja az épületüzemeltetési informatikai rendszereket 
Üzemelteti, kezeli, ellenőrzi a hűtő- és hőtermelő berendezéseket 
Üzemelteti, kezeli, ellenőrzi a légtechnikai és hidraulikai rendszereket 
Elvégezteti a tervezett, kötelező és hatósági méréseket, valamint azok szakszerű dokumentálását, 
nyilvántartását 
Szervezi a tervszerű megelőző karbantartási és javítási tevékenységeket 
 

Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

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

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Gépészeti rajz olvasása, értelmezése 
3 Gépészeti rajz készítése 
3 Építési rajz olvasása, értelmezése 
4 Épületgépészeti csőhálózati rajzok olvasása, értelmezése 
3 Épületgépészeti csőhálózati rajzok készítése 
2 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
1 Folyamatábrák készítése 
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
2 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 
2 Szakmai idegen nyelvű kifejezések 

 
Személyes kompetenciák: 

Egyensúlyérzékelés 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködés  
Kompromisszumkészség 
Kommunikációs készség 

 



Módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek 
Feladatprofil: 

Szakáganként feldolgozza a terveket, megismeri a rendszereket és rendszerelemeket 
Kiegészíti a tervdokumentációkat  
Ellenőrzi a rendszerek szerelési, mérési és beszabályozási feltételeinek meglétét 
A tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket egyeztet  
Ellenőrzi a tervdokumentációt, véglegesíti a műszaki tartalmat 
Összeállítja az ajánlat műszaki tartalmát 
Meghatározza a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat 
Kidolgozza a vállalási árat 
Összeállítja az ajánlati dokumentációt 
Összeállítja a vállalkozási szerződéstervezetet 
Részletes ütemtervet készít 
Kialakítja a kivitelezés munkahelyi feltételeit 
Biztosítja a helyi munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírások betartását 
Megszervezi és ütemezi a saját kivitelezési és szolgáltatási tevékenységeket 
Javaslatot tesz a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra 
Átveszi a munkaterületet 
Irányítja a kivitelezést és biztosítja a munka szakmai ellenőrzését   
Ellenőrzi a szakmunkások képesítését, gyakorlat bemutatást, oktatást végez 
Kapcsolatot tart a partnerekkel  
Kezeli a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót  
Munkájával kapcsolatos egyéb adminisztrációs tevékenységet végez 
Ellenőrzi szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést 
Biztosítja az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit 
Összehangolja az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket 
Megszervezi az épületgépészeti és villamos méréseket és beszabályozási tevékenységet 
Lefolytatja a próbaüzemet 
Megszervezi az üzemeltető oktatását 
Átveszi és dokumentálja az alvállalkozói szolgáltatásokat 
Összeállítja az átadás-átvételi dokumentációt 
Végrehajtja az átadás-átvételt 
Közreműködik az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk 
benyújtásában, elfogadásában 
Közreműködik a hatósági bejárásokban, eljárásban 
Lezárja az adott projektet 
Tervezi és irányítja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat 
Elkészíti a Tervszerű Megelőző Karbantartási tervet az átadási dokumentáció figyelembevételével  
Megtervezi és ütemezi a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket   
Meghatározza az üzemeltetés, karbantartás, műszaki és tárgyi feltételrendszerét 
Előkészíti a szolgáltatói szerződéseket 
Előkészíti, adatokkal feltölti és kezeli az épületüzemeltetési szoftverprogramot 
Szolgáltatói szerződés szerint üzemeltetést és karbantartást végez 
Elvégzi vagy megszervezi a meghibásodott elemek, berendezések javítását 
Dokumentálja és kiértékeli az üzemeltetési adatokat, javítási munkákat 
Javaslatot dolgoz ki a felújítási és fejlesztési munkákra 
Elkészítteti, illetve kidolgoztatja a szükséges részletterveket 
Szervezi és irányítja a javításokat, felújításokat 
Végrehajtja a kivitelezési munkákat  
Kidolgozza a hulladékkezelés létesítmény- és rendszer-specifikus elveit és módszereit 
Általános és eseti hulladékkezelési és hasznosítási tervet készít 
Kidolgozza az általános és eseti bontási módszereket, elveket 
Műszaki szakmai ismereteket igénylő tevékenységeket végez 
Előkészíti a szerződéseket 



Vállalkozással kapcsolatos tevékenységeket végez 
Szakmájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez 
Vezetői, munkaszervezői ismereteket igénylő tevékenységeket végez  
Részt vesz a szakmai szervezeti munkákban  

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

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

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

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

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Megbízhatóság 

 
Társas kompetenciák: 

Kompromisszumkészség 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerező képesség 
Következtetési képesség 
Hibakeresés  



 
Az 54 582 06 0010 54 01 azonosító számú, Épületgépész technikus megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelemi feladatok 
6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 
6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 
6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika 
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek 
6205-11 Épületgépész szakmai feladatok 

 
Az 54 582 06 0010 54 02 azonosító számú, Hűtő-klíma technikus megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelemi feladatok  
6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 
6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 
6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika 
6204-11 Vezetési és szervezési ismertek 
6206-11 Hűtés-, klíma és hőszivattyú szakmai 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 
 
A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a minimum 10, maximum 20 oldal terjedelemben elkészített Üzleti terv 
beadása a szorgalmi idő utolsó napjáig. 
 
2. A szakmai vizsga részei 
 
1. 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% 

 
2. 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% 
 
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: 



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% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6205-11 Épületgépész szakmai feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Épületgépészeti berendezés szerelése, bekötése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Épületgépészeti szakmai számítások elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 210 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Épületgépészeti szakmai 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 40% 
2. feladat 30% 
3. feladat  30% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6206-11 Hűtés-, klíma és hőszivattyú szakmai feladatok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Hűtő-klíma berendezés szerelése, beszabályozása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Hűtő-klíma szakmai számítások elvégzése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 210 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Hűtő-klíma szakmai 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 40% 
2. feladat 30% 
3. feladat  30% 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Üzleti terv ismertetése(Üzleti terv készítésea vizsgára bocsátás feltétele) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:  

szóbeli 
Időtartama: 20 perc (Üzleti terv ismertetése 10 perc, válaszadás a kérdésekre 10 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 
 
Vezetési és szervezési 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 30% 
2. feladat 70% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 
 
Az 54 582 06 0010 54 01 azonosító számú, Épületgépész technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 15 
4. vizsgarész: 15 
5. vizsgarész: 40 
7. vizsgarész: 15 

 
Az 54 582 06 0010 54 02 azonosító számú, Hűtő-klíma technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 5 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 15 
4. vizsgarész: 15 
6. vizsgarész: 40 
7. vizsgarész: 15 
 

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A szakképzéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

- 
 



VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

Ép
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et
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sz
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ch

ni
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a 
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Csővezetékek x x 
Idomok x x 
Segédanyagok x x 
Villamos kéziszerszámok x x 
Mérő- és jelölőeszközök x x 
Kézi menetmegmunkáló szerszámok x x 
Gépi menetmegmunkáló szerszámok és berendezések x x 
Gépi szerszámok (speciális présgépek), véső- és fúrógépek x x 
Darabolószerszámok (kézi, gépi) x x 
Hajlítószerszámok x x 
Védőeszközök és felszerelések x x 
Lánghegesztő-felszerelés x x 
Ívhegesztő felszerelés x  
Szerelőláda (szükséges szerszámokkal, vízszereléshez, fűtésszereléshez, gázszereléshez) x  
Szerelőláda (szükséges speciális szerszámokkal, hűtés és légtechnikai szereléshez)  x 
Szervizszelep készlet  x 
Műanyag csőmegmunkáló szerszám készlet x  
Tömörségi próbakészlet x x 
Pb forrasztópisztoly palackkal x x 
Keményforrasztás eszközei, berendezései  x 
Kézi hidraulikus csőhajlító gép x x 
Motoros csőhajlító gép x x 
Hőlégfúvó-pisztoly (elektromos) x x 
Rézcső megmunkáló szerszám készlet x x 
Vízszerelő, fűtésszerelő, gázszerelő műhely x x 
Hűtés- és légtechnikai szerelő műhely  x 
Hűtőberendezések, hűtőköri elemek, légtechnikai berendezések, elemek  x 
Nyomáspróba készlet nitrogénpalack, reduktorral  x 
Mérőlaboratorium, mérőműszerekkel (víztechnikai, fűtéstechnikai, gáztechnikai mérésekhez) x  
Mérőlaboratorium, mérőműszerekkel (hűtés-, légtechnikai és hidraulikai mérésekhez)  x 
Elektrotechnikai szerelőműhely mérőműszerekkel x x 
CAD oktatáshoz szükséges terem számítógépekkel, szoftverekkel x x 
Épületüzemeltetési és épületfelügyeleti demonstrációs szoftverek x x 
Nyomáspróba készlet x x 
Számítógépes szoftver x x 
Tüzelés- és légtechnikai mérőműszerek x  
Hőkamera x x 



 
VII. 

EGYEBEK 
 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 


