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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• csővezetéket kiépíteni 
• ellenőrizni a csőkötések tömörségét 
• hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni 
• telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket 
• alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

7521 
Vezeték-és csőhálózat- 
szerelő (víz, gáz, fűtés) 

 

Csőszerelő 
Csővezeték-szerelő 
Vezeték- és csőhálózat-szerelő 
Karbantartó, csőszerelő 

7522 
Szellőző-, hűtő- és 

klimatizálóberendezés-szerelő 
 

Légcsatorna-szerelő 
Légtechnikai hálózat szerelő 
Légtechnikai rendszerszerelő 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• alapfokú iskolai végzettség, 
• vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában  
• egészségügyi alkalmasság (Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő munkakörben) / 

(SZAKMAI ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. 
melléklete szerinti) / 

 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 
 OKJ 34-582-05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
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7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret 
10212-12 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok 
10213-12 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok 
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
A) 
A vizsgafeladat megnevezése: 

Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A dokumentáció alapján: 

1. Előkészíti a szerelési feladatot 
2. Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget 
3. Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat 
4. Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket 
5. Tartószerkezet készít, alkalmaz, rögzít 
6. Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít 
7. Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 
8. Hő- és korrózióvédő szigetelést készít 
9. Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és 

klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési 
beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 
 
B) 
A vizsgafeladat megnevezése: 

Légtechnikai- hűtőtechnikai rendszerszerelő feladat 
A vizsgafeladat ismertetése:  

1. Elkészíti a helyszínen vagy műhelyben az egyedi légcsatorna elemeket, idomokat, 
elágazásokat, tartókat, rögzítőket, támaszokat 

2. Szereli a légtechnikai és klímaberendezés csővezetékeit, rendszerelemeit 
3. Javítja a beüzemelés vagy a működés közben bekövetkezett légtechnikai-mechanikai 

hibákat 
4. Szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot 
5. Felszereli/telepíti a hűtéstechnikai berendezéseket, rendszerelemeket 
6. Elvégzi a csőhálózatok nyomáspróbáit 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 




