


OKJ 35-582-03 HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS-SZERELŐ 
 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000931/2014  

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000931/2014/A051 

 

HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS H ŐSZIVATTYÚ  
BERENDEZÉS- SZERELŐ 

OKJ 35-582-03 
 
1. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezéseket, rendszereket létesít, szerel, beüzemel, javít, és tart 
karban. 
2. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

• szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabályozni a hűtő- és hőszivattyú 
rendszereket és berendezéseket 

• szerelni, javítani, karbantartani a légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok 
rendszerelemeit 

• dokumentálni a beüzemelés során mért adatokat 
• a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs munkát elvégezni 
• hűtés, lég- és klímatechnikában a készülékek szerelési beépítési, üzembe helyezési előírásait 

alkalmazni 
 
3. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel 
betölthető munkakör(ök) 

7522 
Szellőző-, hűtő- és 

klimatizálóberendezés-szerelő

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő,   
karbantartó 

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő 

Ipariklíma-szerelő 
Légkondicionáló berendezés- 
szerelő 
Légkondicionálóberendezés-szerelő 

Szellőző berendezés szerelő 

Szellőző- és klimatizálóberendezés- 
szerelő 
Légcsatorna-szerelő 
Légtechnikai hálózat szerelő 
Légtechnikai rendszerszerelő 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• Szakmai előképzettség: 34-582-05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  
Beszámítható egyéb szakmai előképzettségek: 

1. 54 582 01 Épületgépésztechnikus, 
2. 31 5236 01 Ipari- és kereskedelmihűtőgép-szerelő, 
3. 31 5236 03 Szellőző- és klímaberendezés-szerelő, 
4. 31 582 21 0010 31 01 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, 
5. 31 522 03 Légtechnikai rendszerszerelő, 
6. 33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, vagy 
7. 54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus, vagy 
8. 54 582 06 Épületgépészeti technikus szakképesítés megléte vagy 
9. felsőfokú műszaki végzettség 
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• egészségügyi alkalmasság (Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 
munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉN Y 33/1887. NM 
rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 

 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 
 OKJ 35-582-03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 
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. 
 
 
7. A képzés moduljai: 
 

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

azonosító száma megnevezése 
10206-12 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika 
11413-12 Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelés 
11414-12 Légtechnikai berendezés-szerelés 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 
GYAKORLATI vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: 

Komplex hűtő- és hőszivattyú berendezés, légtechnikai berendezés szerelése 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A dokumentáció alapján: 

1. Szereli, javítja, karbantartja, beüzemeli és beszabályozza a hűtő- és hőszivattyú 
berendezéseken az elektromos és kalorikus rendszereket 

2. Zártrendszerű szerelés- és javítástechnológiát alkalmaz 
3. Hűtőközeg szivárgásvizsgálatot végez a hűtőrendszereken 
4. Szereli, javítja, karbantartja, beüzemeli és beszabályozza a központi légkezelő és 

klímaberendezések rendszerelemeit 
5. Dokumentálja a próbaüzem során mért adatokat, szerviztevékenységgel kapcsolatos 

adminisztrációs munkát végez 
6. A munkavégzés során szóban indokolja az elvégzett munkafolyamatokat, válaszoljon a 

vizsgamunkával kapcsolatos kérdésekre! 
 
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 
 




