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P R O G R A M T A N T E R V  

 

a 

07. ÉPÜLETGÉPÉSZET 

ágazathoz tartozó 

4 0732 07 02 

HŰTŐ- ÉS SZELLŐZÉSRENDSZER-SZERELŐ 

SZAKMÁHOZ 

 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Épületgépészet 

1.2 A szakma megnevezése: Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0732 07 02 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Épületgépészet ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint-

ve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű-

helyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét 

mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya-

korlatba ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 

a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo-

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan-

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 

 

 



 

 2/48. oldal 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 

2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 802 700 2078 1054 1024 2078 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-

te
k

 
Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5     5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5   5 

Munkanélküliség 3     3 3   3 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20   20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11   11 11 

Állásinterjú     20 20   20 20 

É
p

ü
le

tg
ép

és
ze

ti
 a

la
p

o
zá

s 

Elektronikai alapozás 72 0 0 72 72 0 72 

Az atom szerkezete és a villamos köl-

csönhatás 
5     5 5   5 

Az atom elektronjának energiája 5     5 5   5 

Villamos tér, villamos töltés, feszültség, 

áramerősség, ellenállás 
7     7 7   7 

Villamos áram előállítása és továbbítása 7     7 7   7 

Elektromos áram hőhatása, vegyi hatása, 

mágneses hatása, fényhatása, élettani 

hatása 

8     8 8   8 
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Érintésvédelem és az érintésvédelem 

módja 
8     8 8   8 

Egyen- és váltakozó áram, az áramkör 

felépítése 
8     8 8   8 

Ohm törvényén alapuló ellenállások az 

irányítástechnikában 
8     8 8   8 

Villamos munka, teljesítmény, hatásfok 8     8 8   8 

Kapcsolási sémák, villamos gépek 8     8 8   8 

Épületgépészeti alapozás I. 116 0 0 116 116 0 116 

Épületgépészeti alapfogalmak 58     58 58   58 

Épületgépészeti rendszerelemek 58     58 58   58 

Műszaki rajzismeret 72 0 0 72 72 0 72 

Műszaki rajzok I. 18     18 18   18 

Műszaki rajzjelek 22     22 22   22 

Műszaki rajzok II. 22     22 22   22 

Társszakmák rajzanyaga 10     10 10   10 

Épületgépészeti mérések I. 82 0 0 82 82 0 82 

Mérőeszközök 16     16 16   16 

Hossz- és távolságmérés 16     16 16   16 

Hőmérsékletmérés 18     18 18   18 

Nyomásmérés 18     18 18   18 

Mérési eredmények 14     14 14   14 

Épületgépészeti csővezetékek 216 0 0 216 216 0 216 

Csőszerelés előkészítése 30     30 30   30 

Csőszerelési feladatok 86     86 86   86 

Vezetékhálózat kialakítása 70     70 70   70 

Csőhálózat üzembehelyezése 30     30 30   30 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 
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H
ű
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n
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Hűtéstechnikai rendszerek I. 0 324 0 324 0 324 324 

Az abszorpciós hűtés elve és annak alkal-

mazási köre 
  36   36   36 36 

A kompresszoros hűtő körfolyamat   36   36   36 36 

Hűtőközegek   40   40   40 40 

Hűtőközeg-adagolók   40   40   40 40 

Kötelező és hatósági ellenőrzések   30   30   30 30 

Hűtőköri szerelvények, szabályozók, 

biztonsági elemek 
  62   62   62 62 

Hűtőközeg töltése, lefejtése, eszközei és 

módszere 
  40   40   40 40 

Tömörség-ellenőrzés eszközei, módszerei, 

vákuumozás és vákuumtartási próba 
  20   20   20 20 

Szivárgásvizsgálat fajtái, eszközei, mód-

szerei 
  20   20   20 20 

Hűtéstechnikai rendszerek II. 0 0 124 124 0 124 124 

Hőszivattyúk     50 50   50 50 

Fan coil rendszerek     50 50   50 50 

Klímagerendák     24 24   24 24 

Elektromos szerelés 0 0 144 144 0 144 144 

Kirchoff-törvények     10 10   10 10 

Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolás     10 10   10 10 

Váltakozó feszültség és áram     10 10   10 10 

Transzformátor     16 16   16 16 

Villamos gépek     20 20   20 20 

Szabályozási folyamat szervei, jelei és 

jellemzői 
    20 20   20 20 

Automatizálás     20 20   20 20 

Hűtési és szellőzéstechnikai rendszerek 

irányítástechnikai megoldásai 
    20 20   20 20 
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A korszerű fűtés- és hűtésszabályozás 

elemei 
    18 18   18 18 

Tanulási terület összóraszáma 0 324 268 592 0 592 592 

L
ég

te
ch

n
ik

a 

Szellőzéstechnika I. 0 334 0 334 334 0 334 

A szellőzés alapfogalma   30   30 30   30 

Légtechnikai rendszerek felépítése   45   45 45   45 

Légtechnikai berendezések felépítése   45   45 45   45 

Légtechnikai rendszerek szerelvényei   45   45 45   45 

Légtechnikai rendszerek beszabályozása   45   45 45   45 

Garázsok szellőztetése   40   40 40   40 

Speciális légtechnikai szerelvények   40   40 40   40 

Tűzvédelem a légtechnikai rendszerek 

esetében 
  44   44 44   44 

Szellőzéstechnika II. 0 0 124 124 0 124 124 

Víz-levegő rendszerek a légtechnikában     46 46   46 46 

Ipari létesítmények szellőzései     46 46   46 46 

Légtisztító rendszerek     32 32   32 32 

Tanulási terület összóraszáma 0 334 124 458 334 124 458 

É
p

ü
le

tg
ép

és
ze

ti
 m

u
n
k

ák
 

Épületgépészeti alapozás II. 0 144 0 144 144 0 144 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   48   48 48   48 

Fémek alakítása   48   48 48   48 

Műanyagok, polimerek alakítása   48   48 48   48 

Épületgépészeti mérések II. 0 0 122 122 0 122 122 

Alapmérések     14 14   14 14 

Hidrotechnikai mérések     20 20   20 20 

Hőtechnikai mérések     16 16   16 16 

Hűtéstechnikai mérések     20 20   20 20 

Légtechnikai mérések     16 16   16 16 

Akusztikai mérések     16 16   16 16 



 

 6/48. oldal 

Hidraulikai beszabályozás     20 20   20 20 

Épületgépészeti tervdokumentáció és 

munkairányítás 
0 0 124 124 0 124 124 

Építészeti tervek     22 22   22 22 

Épületgépészeti tervek     26 26   26 26 

Épületgépészeti tervdokumentációk     26 26   26 26 

Hatósági eljárások     20 20   20 20 

Átadás/átvételi eljárások     30 30   30 30 

Tanulási terület összóraszáma 0 144 246 390 144 246 390 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140     160     
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA  

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha-

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh-

hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla-

láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.   

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé-

lyisége jellemvoná-

sait, annak pozití-

vumait. 

Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma-

zására. Megjelené-

sében igényes, vi-

selkedésében visz-

szafogott. Elkötele-

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel-

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

Szakképzési mun-

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka-

szerződés tartalmi 

és formai követel-

ményeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri, megne-

vezi és leírja az 

álláskeresés mód-

szereit. 

Ismeri a formális és 

informális álláske-

resési technikákat. 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere-

sési portálokon 

információkat ke-

res, rendszerez. 
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3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere-

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete  

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola-

tok, kapcsolati hálózat fontossága  

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz-

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun-

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé-

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés-

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan 

és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.  

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni 

és motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, 

nyelvi panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándéka-

ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengesé-

geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő 

szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. 

Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel 

tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint 

a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.  

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek  

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek,  

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és  

felelősség mértéke 

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános  

és szakmához  

kötődő digitális 

kompetenciák 

Internetes álláskere-

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere-

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

Ismeri az álláskere-

sést segítő fórumo-

kat, álláshirdetése-

ket tartalmazó for-

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás-

keresésben segítő 

szervezeteket, mun-

kaközvetítő ügy-

nökségeket. 

Teljesen önállóan 

Törekszik kompe-

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang-

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé-

lyes kompetenciái-

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész-

ségeit idegen nyel-

ven fejleszteni (ol-

vasott és hallott 

szöveg értése, írás-

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje-

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe-

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter-

netes böngészőket 

és álláskereső portá-

lokat, és ezek segít-

ségével képes 

szakmájának, vég-

zettségének, képes-

ségeinek megfelelő-

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj-

zot fogalmaz. 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar-

talmi és formai 

követelményeit. 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön-

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV-

sablon, vagy szö-

vegszerkesztő prog-

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu-

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá-

ciós levelet ír, me-

lyet a megpályá-

zandó állás sajátos-

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé-

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel-

ven. 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 

program segítségé-

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye-

lembe véve a formai 

szabályokat. 

Kitölti és a munka-

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat-

ványokat és doku-

mentumokat az 

álláskeresés folya-

matának figyelem-

bevételével. 

Ismeri az álláskere-

sés folyamatát. 
Teljesen önállóan 

Digitális forma-

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé-

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e-

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá-

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

Felkészül az állásin-

terjúra a megpá-

lyázni kívánt állás-

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter-

jú menetét, tisztá-

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs-

csel és nyelvtani 

tudással rendelke-

zik. 

Teljesen önállóan 

A megpályázni 

kívánt állással kap-

csolatban képes az 

internetről informá-

ciót szerezni. 



 

 11/48. oldal 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke-

zéskor vagy a kap-

csolódó telefonbe-

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart-

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele-

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame-

lyek az interjú so-

rán, az interjút 

megelőző és esetle-

gesen követő tele-

fonbeszélgetés 

során vagy az állás-

interjúra megérke-

zéskor felmerülhet-

nek.  

Teljesen önállóan  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin-

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer-

ni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde-

tés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej-

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe-

tenciákat fejlesztünk (íráskészség).  

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél  

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti-

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes-

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel-

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában hasz-

nált gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát.  

 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás  

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 

a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában 

és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 
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3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vo-

natkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, 

hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erős-

ségeit, és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolato-

san.  

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz-

nált kifejezéseket.  
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3.3 Épületgépészeti alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az épületgépész ágazat különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, ipari létesít-

mények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, víz- és gázellátási, szennyvízelve-

zetési, fűtési, melegvíz-szolgáltatási, szellőzési és klímatizálási, berendezéseinek és csőveze-

ték rendszerének létesítésével, felújításával és karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos 

folyamatokkal foglalkozik. A tanulási terület célja, hogy a tanulóban olyan megalapozott 

rendszerszintű gondolkodásmódot alakítson ki, mely a tanuló aktív és hatékony részvételét 

teszi lehetővé az épületgépészeti rendszerek, szerkezetek kialakításában, biztonságos üzemel-

tetésük megszervezésében. Tudjon gondoskodni a felügyelete alá tartozó gépek és berendezé-

sek megfelelő műszaki állapotáról, a folyamatos üzemeltetéshez, javításhoz szükséges anyag-, 

gép-, mérőeszköz- és energiaellátásról, munkavédelmi, környezetvédelmi előírások betartásá-

ról, alkalmazásáról. A tanuló képes a magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű 

munkák elvégzésére, mint pl. gépészeti rendszerek próbaüzemeltetésére, hibák feltárására és 

elhárítására, valamint az épületgépészeti rendszerek beszabályozására, működési jellemzők 

mérésére dokumentálására 

 

3.3.1 Elektronikai alapozás tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A képzés célja, az alapvető elektromossági, elektronikai ismeretek fizikai tartalmának elméle-

ti megismertetése a tudásanyag átadása, valamint a matematikai megoldásokhoz tartozó kész-

ségeknek fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót az épületgépészeti rendszerekben hasz-

nálatos berendezések, szerelvények felépítésének és alkotó elemeinek a megismerésére, al-

kalmazására. A megismert általános érvényű törvények alkalmazásszintű ismereteinek elsajá-

títására. A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példá-

kon keresztül valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és an-

nak azonnali, gyakorlati példákon, feladatokon történő gyakorlása laborgyakorlati körülmé-

nyek között 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

  



 

 14/48. oldal 

 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Ábrázolja a villa-

mos kölcsönhatáso-

kat. 

Ismeri az alapvető 

villamos kölcsönha-

tásokat, azok tör-

vényszerűségeit, 

fizikai értelmezését 

Teljesen önállóan 

Nyitott a csapat-

munkára, munkájá-

ra igényes, precíz, 

pontos. 

Digitális ábrázolás-

ra alkalmas eszkö-

zök használata. 

Ábrázolja a szerke-

zeti elemek villa-

mos kölcsönhatása-

it. 

Ismeri az elektro-

nok mozgását, s a 

mozgás során je-

lentkező tulajdon-

ságokat 

Teljesen önállóan 

Digitális ábrázolás-

ra alkalmas eszkö-

zök használata. 

Értelmezi a fizikai 

törvényszerűségeket 

a gyakorlati életben. 

Ismeri a villamos 

tér, töltés, feszült-

ség, áramerősség, 

ellenállás fogalmát 

Teljesen önállóan  

Használja az elekt-

romos áram szállí-

tásához szükséges 

berendezéseket. 

Ismeri az elektro-

mos áram előállítá-

sának módszereit 

Teljesen önállóan  

Betartja a speciális 

munkavédelmi 

előírásokat a mun-

kavégzés során 

Ismeri az érintésvé-

delem módjait 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása. 

Elvégzi a teljesít-

mény, hatásfok 

meghatározásához 

szükséges számítási 

feladatokat 

Ismeri a villamos 

munka, teljesít-

mény, hatásfok 

fogalmak értelmét, 

összefüggéseit 

Teljesen önállóan 
Digitális mérőesz-

közök használata. 

Villamos kapcsolási 

rajz alapján egysze-

rű áramköröket állít 

össze 

Ismeri a villamo-

sáramköri elemek 

jelképi ábrázolását. 

Egyszerű elektro-

technikai alaptörvé-

nyekkel tisztában 

van. 

Teljesen önállóan   

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Az atom szerkezete és a villamos kölcsönhatás 

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen az atomok felépítésével részletesen, meg-

ismerje az elemi részecskék kölcsönhatásait, kiélezve a villamos kölcsönhatásra, s ezáltal 

ismeretet szerezzen a pozitív és negatív erőhatásokról. Megtanulja az elektromos töltés el-

méletét, s annak számítási módját (Coulomb tv.) 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a folyamatban lejátszódó fizikai törvények megértése 

‒ az atomok szerkezetének, az atommag, és az elektronburok kölcsönhatásának ér-

telmezése 

‒ a szerkezeti elemek villamos elektronok kölcsönhatásának egységgé alakítása és 

ábrázolása 
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‒ az ionok fizikai értelmezése 

‒ a Coulomb–törvény, a protonok, és elektronok vonzó-taszító hatásainak, és a neut-

ronok semlegességének értelmezése 

 

3.3.1.6.2 Az atom elektronjának energiája 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az atomok felépítését, az atommag és atomhéj 

jellemzőit, azok villamosságban betöltött szerepét. Megismerkedik a témakör során az 

elektronok mozgásával, s az elemi részecskék között létrejövő elektromos kölcsönhatással, 

s annak különböző energiaszintjeivel. Megtanulj az elektromágneses hullámok tulajdonsá-

gait. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a folyamatban lejátszódó fizikai törvények megértése 

‒ az atomok szerkezetének, az atommag, és az elektronburok kölcsönhatásának ér-

telmezése  

‒ a szerkezeti elemek villamos kölcsönhatásának egységgé alakítása és ábrázolása 

 

3.3.1.6.3 Villamos tér, villamos töltés, feszültség, áramerősség, ellenállás 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az elektron és proton egyensúlyi állapotát, il-

letve annak megváltoztatási módját. Megtanulja a töltésszétválasztás fogalmát és annak 

előfordulási formáit. Megismerkedik az elektromosan töltött testek kölcsönhatásaival, az 

elektromos mezővel és a villamos térrel közelebbről. Az elektromos töltés elméletét meg-

tanulja, s annak alkalmazását is. (Coulomb tv.) Megtanulja mi az a munkavégző, vagy töl-

téskiegyenlítő képesség. Megtanulja a villamosfeszültség fogalmát és annak meghatározási 

módját. Megismeri a szabad töltéshordozók gerjesztett állapotát, energiáját, azok mozgását 

és a mozgásuknak intenzitását, illetve mágneses kölcsönhatásait. Megtanulja a témakör so-

rán az áramerősség számítási módját. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a folyamatban lejátszódó fizikai törvények megértése 

‒ a villamos terekben az elektronok mozgásának megértése 

‒ a villamos terekben az energiaszintek változásainak megértése 

‒ a fizikai összefüggések értelmezése 

‒ az elméletben és a gyakorlatban látott alkalmazás legjobb tudás szerinti elsajátítása 

 

3.3.1.6.4 Villamos áram előállítása és továbbítása 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az elektromos áram előállításának módjait. 

(Gőz, vízenergia, szél, nap, maghasadás) Megismerkedjen a generátor, turbina fogalmával, 

s azok kialakításával, felépítésével. Megismerkedjen az elektromos áram átalakításának 

módjával, illetve annak szállítási lehetőségeivel.  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ az elektromos áram előállítási folyamatainak megértése 

‒ az elektromos áram előállításához használt eszközök működésének megértése 

‒ az elektromos áram szállításához szükséges berendezések (transzformátor, inverter) 

működtetése 

 

3.3.1.6.5 Elektromos áram hőhatása, vegyi hatása, mágneses hatása, fényhatása, 

élettani hatása 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az elektromos áram és a villamos teljesítmény 

kölcsönhatása alapján Joule-törvényét és az elektromos áram vegyi hatásait (elektrolízis, 

galvanizásálás, eloxálás; elemek, akkumulátorok; elektrokémiai korrózió; korrózió elleni 

védelem). Megismeri az elektromos áram mágneses hatásait (mágneses indukció; villamos 
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motorok). Megtanulja az elektromos áram fényhatásait (izzók, fénycsövek, LED). Megis-

merkedik az elektromos áram élettani hatásait (élő szervezetekre hatása; élő szervezetek 

eredő ellenállása; érintési feszültség-lekapcsolási idő; frekvencia). 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a folyamatban lejátszódó fizikai törvények megértése 

‒ a villamos áram élettani, felhasználhatósági mechanizmusának elsajátítása  

 

3.3.1.6.6 Érintésvédelem és az érintésvédelem módja 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az áramütés fogalmát, és az áramütés elleni vé-

dekezési módokat. Megtanulja a villamos berendezések villamos feszültégi szintjeit. Meg-

ismerkedjen a vezetékes és vezeték nélküli érintésvédelmi módokat és biztonsági elemeket 

(olvadóbiztosító, kismegszakító, hőkioldó, túlterhelés elleni védelem). Megtanulja a kü-

lönböző érintésvédelem módokat (nullázásos; védőföldeléses; relés) 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ az áramütés elleni védekezés módjainak értelmezése 

‒ az egyes védelmi elemek felismerése és alkalmazása 

‒ az érintésvédelmi módok tervjeles ábrázolása 

 

3.3.1.6.7 Egyen- és váltakozóáram, az áramkör felépítése 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló az egyenáram fogalmát az áramerősség, és po-

laritás összefüggéseit. Megismerje a váltakozó áram fogalmát idő, és periodikus irány alap-

ján.  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a töltéshordozók állandóságának értelmezése egyenáram esetén 

‒ a töltéshordozó periodikus változásainak értelmezése váltakozó áram esetén 

‒ az egyen-és váltakozó áram gyakorlati alkalmazása  

 

3.3.1.6.8 Ohm törvényén alapuló ellenállások az irányítástechnikában 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló a villamos ellenállás fogalmát Ohm-törvénye 

alapján. Megismerkedjen a villamos áram, és feszültség, ellenállás kapcsolatával. Megta-

nulja az ellenállás meghatározásának módjait vezető hosszúság, keresztmetszet, hőmérsék-

let alapján. Megismerkedjen az ellenállások fajtáit felépítésükkel (huzalellenállás, 

NTC,PTC,VDR)  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ az ellenállások működési elvének értelmezése 

‒ felismeri és alkalmazza az egyes ellenállás típusokat 

 

3.3.1.6.9 Villamos munka, teljesítmény és hatásfok 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló a villamos munka fogalmát, számítási módját a 

villamos feszültség, áramerősség, és az idő alapján. Megtanulja a villamos teljesítmény fo-

galmát, számítási módját a villamos munka és az idő alapján. Megismerje a villamos hatás-

fok fogalmát, számítási módját a kinyert, és befektetett energiák arányszáma alapján. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ alkalmazza a számítási módokat 

 

3.3.1.6.10 Kapcsolási sémák, villamos gépek 

A témakör célja, hogy megismerje a tanuló a soros, párhuzamos és vegyes kapcsolású 

áramkör felépítését, az áramkör egyes elemeinek funkcióját, hatásait. Megismerje az ener-

giaátalakítására szolgáló villamos gépek működési elvét, fizikai törvényeit. Tudja mik azok 

a villamos generátorok, mint villamos energia átalakító termelő villamos gépek. Hogyan 
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épül fel egy villamos generátor, annak milyen fajtái vannak. Megismerkedik a villamos 

motorral, annak kialakításaival és fajtáival. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ megérteni az egyes áramköri kapcsolásokban a forrás, fogyasztó, és a kettőt össze-

kötő vezeték felépítésének és működésének megértése az áramerősség, feszültség, 

és ellenállás függvényében 

‒ egyszerű villamos kapcsolások felépítése a gyakorlatban 

‒ a villamos munka átalakítására szolgáló berendezések működésének megértése 

‒ a gyakorlatban alkalmazni a villamos berendezések gyakorlatban történő alkalma-

zása 

 

 

3.3.2 Épületgépészeti alapozás I. tantárgy 116/116 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy megalapozott elméleti háttértudással rendelkezzenek a tanulók a kü-

lönböző rendszerelemek és rendszerek működésének megértéséhez, az üzemzavarok lehetsé-

ges okainak feltárásához, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetési feltételek megteremtésé-

hez, a rendszerelemek kiválasztásához, méretezések elvégzéséhez. A tantárgy során a tanulók 

olyan alapfogalmakkal ismerkednek meg melyek az épületgépészeti folyamatokat befolyásol-

ják 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Kiszámolja az épü-

letgépészeti számí-

tások alapjául szol-

gáló algebrai, geo-

metriai és fizikai 

összefüggéseket. 

Ismeri az épületgé-

pészeti számítások 

alapjául szolgáló 

legfontosabb fo-

galmakat, képlete-

ket és törvényszerű-

séget az algebra, 

geometria és fizika 

területéről 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

Digitális mérőmű-

szerek használata 

Felismeri a leggya-

koribb épületgépé-

szeti rendszerele-

meket. 

Ismeri a leggyako-

ribb épületgépészeti 

rendszerelemek 

célját, működési 

módját, jellemzői-

ket, jelölésüket 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 
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Kiszámolja a leg-

gyakoribb épületgé-

pészeti rendszer-

elemekhez kapcso-

lódó alapvető össze-

függéseket, számí-

tásokat. 

Ismeri a leggyako-

ribb épületgépészeti 

rendszerelemekhez 

kapcsolódó fizikai 

fogalmakat és kép-

leteket 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Épületgépészeti alapfogalmak 

A témakör célja, hogy a tanulók az SI mértékegység rendszer alap és származtatott meny-

nyiségeinek felelevenítésével tudják használni a prefixumokat, ismerjék a mértékegységek 

átváltást és megismerjék az alapvető épületgépészeti számítások elméleti hátterét, fogalma-

it, azokkal gyakorlatias számítások elvégzésére legyenek képesek. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

Képes az épületgépészeti számítások alapjául szolgáló algebrai, geometriai és fizikai szá-

mítások elvégzésére: 

‒ felület, térfogat, idő, sebesség, gyorsulás, gravitációs gyorsulás 

‒ erő, súlyerő, sűrűség, térfogatáram, tömegáram 

‒ nyomás, hidrosztatikai nyomás, pascal törvény, légnyomás, túlnyomás, abszolút 

nyomás 

‒ energia, energiaváltozás, munka, mozgási-, helyzeti-, nyomási energia 

‒ hőmérséklet, abszolút hőmérséklet, hő-, hőmennyiség-, hőteljesítmény 

‒ fajhő, rejtett hő, olvadáshő 

‒ halmazállapot változások (olvadás, fagyás, párolgás, forrás, kondenzáció) 

‒ hatásfok számítás 

‒ hőtágulás szilárd és folyékony halmazállapotú testekben 

‒ hőterjedés (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

‒ hővezetés homogén és többrétegű síkfalban 

‒ hőátadás, hőátbocsátás, hőszükséglet meghatározás 

‒ alapvető hőtani számítási feladatok (melegítés-, hűtés hőigénye) 

‒ gáztörvények 

‒ áramlástechnikai alapismeretek (ideális és valóságos folyadék, folytonossági tör-

vény, Bernoulli tétel, statikus és dinamikus nyomás értelmezése) 

‒ veszteséges áramlás jellemzői (súrlódási-, alaki-, összes veszteség meghatározása) 

‒ alapvető áramlástani feladatok (keresztmetszet, sebesség, térfogatáram számítás) 

‒ tüzeléstechnikai alapfogalmak (égés feltétele, levegőellátás, égéstermék összetéte-

le) 

 

3.3.2.6.2 Épületgépészeti rendszerelemek 

A témakör célja, hogy az alapfogalmak ismeretében a tanulók részleteiben megismerhes-

sék az alapvető épületgépészeti rendszerelemek alkalmazási területét, felépítését, működé-

sét, méretezését, a rendszerelemek egymásra gyakorolt hatását, együtt működtetésüknek 

feltételeit. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

Ismeri az épületgépészeti számítások alapjául szolgáló leggyakoribb rendszerelemeket és 

képes azokhoz kapcsolódó számítások elvégzésére: 

‒ Szelepek-, csapok-, tolózárak (feladatuk, fajtái, részei, működésük jellemzői, be-

építhetőségük, rajzi jelölésük) 
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‒ kv-, kvs (fogalma, meghatározása) 

‒ biztonsági szelepek, szerelvények (feladata, működése) 

‒ nyitott és zárt tágulási tartályok (működés, beépítés, kiválasztás) 

‒ HMV és puffer tartályok (kialakítása, működése, bekötésük) 

‒ szivattyúzási alapismeretek (fajtái, szerkezeti kialakítása, csoportosítása, szabályo-

zása, jelleggörbéi, munkapont) 

‒ csőhálózati jelleggörbe (fogalma, értelmezése, csőhálózat hidraulikai ellenállása) 

‒ csőhálózat méretezési feladatok (kör és négyszög keresztmetszet esetén) 

‒ ventilátorok (feladata, fajtái, szerkezeti kialakítása, csoportosítása, szabályozása, 

jelleggörbéi, hatásfok, munkapont) 

‒ légcsatornák (kialakítása, fajtái, veszteség számítás, méretmeghatározás) 

‒ hőtermelő berendezések (szerkezeti elemei, csoportosításuk tüzelőanyag szerint) 

‒ hőleadó berendezések (fajtái, kiválasztása, méretezése) 

‒ hőcserélők (fajtái, működésük, méretezésük) 

‒ égési levegőellátás, égéstermék elvezetés 

 

 

3.3.3 Műszaki rajzismeret tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A műszaki rajz egy olyan eszköz az épületgépész kezében, melynek segítségével képes a tár-

gyak, szerkezetek, épületgépészeti rendszerek, berendezések formáinak, alakzatainak való-

sághű ábrázolására. A műszaki feladatok megoldása a szakterületek több résztvevőjének (ter-

vező, megrendelő, kivitelező, költségvetés készítő…stb.) együttműködését igényli. Az 

együttműködés alapfeltétele, hogy a gondolatok, elképzelések mindenki számára érthető 

nyelven és elfogadott szabály keretek közt legyenek megfogalmazva, ábrázolva. Ezt a közös 

nyelvet nevezik műszaki ábrázolásnak, a gondolatok, tervek pedig a műszaki rajzokon kerül-

nek meg megjelenítésre. A tantárgy célja, hogy a tanulók megszerezzék azokat a szakrajzi 

ismereteket, melyek szükségesek az épületgépészeti munkák elvégzésére. Megismerkednek az 

épületgépészeti ábrázolásmódokkal, jelölésekkel, a rajzok készítésének módjával. Képesek 

legyenek a terveket olvasni, értelmezni. Elkülönítve tudják kezelni a szakági terveket. Tudják 

azonosítani a berendezési tárgyakat, a szerelési méreteket. Tudják alkalmazni a méretarányo-

kat az építészeti és épületgépészeti terveken… 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, Rajz 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Értelmezi az épü-

letgépészeti rajzok 

alapjául szolgáló 

építészrajzokat 

Ismeri az épületgé-

pészeti rajzok alap-

jául szolgáló leg-

fontosabb építészje-

löléseket 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

Sajátkezű műszaki 

geometriai vázlato-

kat készít síkban, 

vagy akár térben 

Ismeri az ábrázolás 

módszereit 
Teljesen önállóan  

Jelöli a leggyako-

ribb épületgépészeti 

rendszerelemeket 

műszaki rajzokon 

Ismeri a leggyako-

ribb épületgépészeti 

rendszerelemek 

rajzjeleit. 

Teljesen önállóan  

Felismeri az épület-

gépészeti rajzokból 

munkájához szük-

séges információt 

Ismeri az épületgé-

pészeti szakági 

rajzok típusait, 

azokon szereplő 

információkat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

Alapszintű épület-

gépészeti vázlatraj-

zot és munkatervet 

készít a saját mun-

kájához 

Ismeri a vázlat- és 

munkatervkészítés 

alapjait 

Irányítással  

Értelmezi a társ-

szakmák tervrajzait 

Ismeri a társszak-

mák rajzjeleit, jelö-

léseit 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 Műszaki rajzok I. 

A témakör célja, hogy a tanuló az alap rajzismereti tudásával képes legyen ábrázolni épüle-

teket, rendszerelemeket, berendezési tárgyakat. Megtanulják a rajzokat, vázlatokat felira-

tozni, egyéb információt elhelyezni a műszaki rajzaikon. Megismerkednek a méretarányok 

használatával. Megtanulják a síkbeli és térbeli ábrázolást, megismerkednek a perspektívi-

kus ábrázolás módszerével. Megtanulják a különböző síkbeli nézetek értelmezésével az in-

formációk kinyerését a gyakorlatban. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ képessé válik az építész tervrajzok alapszintű olvasásására, rajzlapok, méretarány, 

betűk, vonalak, rajzok fajtáinak megismerésére, felismerésére (vázlatos, átnézetes, 

részletes) 

‒ képessé válik a síkban és térben alap ábrákat (négyzet, négyszög, kör, ellipszis, 

kocka, henger, stb.) rajzolni 

‒ képessé válik a perspektívikus ábrázolásra szabadkézzel  

 

3.3.3.6.2 Műszaki rajzjelek 

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedhessen a különböző szakágak rajzjeleivel. A 

műszaki alapismeretek képessé teszik a tanulót, hogy a szakági rajzok, tervek elkészítésé-
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ben, értelmezésében részt vehessen. Megtanulják az alapszintű vízellátásának berendezési 

tárgyainak, csatornázás berendezési tárgyainak, a központi fűtés, szellőző- és légkondicio-

náló berendezéseknek és épületek gázellátásának rajzjeleit. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ képessé válik az építészeti rajzjelek (méretvonalak, magassági méretek, berendezési 

tárgyak jelölései nyílászárók, pillér és válaszfalak, kémények és szellőzők, külső és 

belső méretek megadása, építőanyagok jelölése) felismerésére 

‒ képessé válik a csövek, szerelvények rajzjelei (csővezetékek-szerelvények jelképes 

rajza, csővezetékek tervjelei, csőkötések, csőtartók, hőkiegyenlítők tervjelei, cső-

szerelvények tervjelei) felismerésére 

‒ képessé válik a szakági rajzjelek felismerésére Épületek vízellátásának berendezési 

tárgyai, rajzjelei 

 

3.3.3.6.3 Műszaki rajzok II. 

A témakör célja, hogy a tanuló az alap szakági rajzismereti tudást szerezzen, képes legyen 

ábrázolni rendszerelemeket, épületgépészeti berendezési tárgyakat. Képes legyen feliratoz-

ni, egyéb információt elhelyezni a műszaki rajzon. Ismerje meg a méretarányok használa-

tát, az épületgépészetben használatos tervrajzok készítését, olvasását.  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ képessé válik az épületgépészeti tervrajzok különböző fajtáinak megismerésére, 

azok olvasására (helyszínrajz, alaprajz, függőleges csőterv) 

‒ képessé válik az épületgépészeti tervrajzokhoz kapcsolódó kiegészítő rajzok, adat-

lapok értelmezésére, olvasására (hossz-szelvény, kapcsolási rajzok, részlettervek, 

grafikonok, diagramok) 

‒ képessé válik az épületgépészeti alapszintű tervvázlat készítésére (rajzkészítési fel-

adatok), szabadkézzel, esetleg számítógéppel.  

 

3.3.3.6.4 Társszakmák rajzanyaga 

A témakör célja, hogy a tanuló megismerkedjen az építőiparban még jelenlévő egyéb szak-

ágak rajzolvasásával. Képes legyen értelmezni a rajzjeleket, összeolvasni a saját szakági 

terveivel. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ képes felismerni a villamossági rajzjeleket 

‒ képes a tartószerkezeti tervek olvasására 

 

 

3.3.4 Épületgépészeti mérések I. tantárgy 82/82 óra 

 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A mérés a műszaki tervezés, kivitelezés és üzemeltetés szerves része. A gépek, berendezések, 

rendszerek működésének szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak azok a mérendő 

jellemzők melyek meghatározzák a gazdaságos és biztonságos üzem feltételeit. Ilyen mérhető 

jellemzők pl.: hőmérséklet, tömegáram, térfogatáram, nyomás, sebesség. A tantárgy célja a 

folyadékok, gázok hőmérsékletének, nyomásának és mennyiségének, áramlástechnikai jel-

lemzőinek meghatározása. A mérések elvégzését mérőműszerekkel közvetett vagy közvetlen 

úton lehet elvégezni. Cél, hogy a témakör olyan alapvető mérőműszerekkel és mérési módsze-

rekkel ismertesse meg a tanulót melyekre a gyakorlati életben is szükség lehet! További cél, 

hogy a tanuló legyen képes adott feladathoz a megfelelő mérőműszert és megfelelő módszert 

kiválasztani, a mért eredményeket kiértékelni figyelembe véve az elkövethető hibák jellegét 

és zavaró körülmények hatásait. 
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A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül mérési feladatokon keresztül 

valósulhat meg. Az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, 

mérőkörökön végzendő mérési feladatok gyakorlása során mérőtermi körülmények között 

 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Az épületgépészet-

ben alkalmazott 

alapméréseket elvé-

gez. 

Ismeri a mérési 

fogalmakat, a prefi-

xumokat, mérték-

egységeke, átváltá-

sokat. 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

Digitális mérőmű-

szerek használata. 

Mérések alapján 

hőmérsékletet meg-

határoz. 

Ismeri a hőmérsék-

let mérési eszközeit, 

azok használatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális mérőmű-

szerek használata. 

Analóg és digitális 

műszerekkel hosz-

szúságokat és távol-

ságokat meghatá-

roz. 

Ismeri a hossz- és 

távolságmérést 

módszerét, mind 

analóg, mind digitá-

lis műszerekkel. 

Jelöljön ki egy 

elemet. 

Digitális mérőmű-

szerek használata. 

Különböző nyo-

másmérésre szolgá-

ló eszközöket hasz-

nál. 

Ismeri a különböző 

nyomásmérésre 

alkalmas eszközök 

használatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális mérőmű-

szerek használata. 

 

 

3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.4.6.1 Mérőeszközök 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az épületgépészetben használatos hosz-

szúságmérők, hőmérők, nyomásmérők felépítésével, működésével, használatukkal, illetve 

a mérési segédeszközökkel. Megtanulják a mérés fogalmát, a mértékegységeket, azok át-

váltását. Megtanulják a prefixumok használatát. Megismerkednek a különböző mérőmű-

szerek csoportosításának módszereivel. 

A témakör tanulása során a tanuló az alábbi eszközök használatát sajátítja el: 

‒ hőmérők és nyomásmérők, 

‒ hosszúságmérők,  

‒ mérési segédeszközök. 
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3.3.4.6.2 Hossz- és távolságmérés 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az épületgépészetben használatos hossz 

és távolságmérő műszerek, mérőeszközök gyakorlati alkalmazásával. Megtanulja a tanuló 

a különböző eszközök gyakorlati használatát.  

A témakör tanulása során a tanuló az alábbi eszközök használatát sajátítja el: 

‒ Mérőszalag 

‒ tolómérő 

‒ derékszög, szögmérő 

‒ vízmérték 

‒ lézeres mérőeszközök 

‒ szintezőkészülékek 

 

3.3.4.6.3 Hőmérsékletmérés 

A hőmérsékletmérés az egyik legnehezebb mérési feladat az épületgépészetben, a folya-

matirányítási és automatizálási rendszerekben. Általános elvárás, hogy megbízható jelet 

biztosítsunk a hőmérsékletfüggő szabályozó berendezések számára. A témakör célja arra 

késztetni a tanulókat, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel vegyék figyelembe a hő-

mérsékletmérés pontosságát befolyásoló tényezőket, és képesek legyenek a legjobb mérési 

módszer megválasztására. A témakörben a tanulók megismerkednek a különféle hőmérsék-

let mérők felépítésével, a mérők kiválasztásának szempontjaival, beépíthetőségeikkel. 

A témakör tanulása során a tanuló az alábbi eszközök használatát sajátítja el: 

‒ Folyadékhőmérők 

‒ Bimetál hőmérők 

‒ Fémrúd hőmérők 

‒ Manometrikus hőmérők 

‒ Termoelemes hőmérők (hőelem típusok) 

‒ Félvezetős hőmérők 

‒ Hidegpont kompenzáció 

‒ Hőelem kialakítások, általános konstrukciók 

‒ Hőelem hosszabbító és kompenzáló vezeték 

‒ Kompenzátor 

‒ Vilamos ellenállás hőmérők 

‒ Két-, három-, négyvezetékes kialakítás 

‒ Kisebb mérési feladatok az érzékelőkkel történő mérések elsajátításához 

‒ Jegyzőkönyv készítésA témakör részletes kifejtése 

 

3.3.4.6.4 Nyomásmérés 

A témakör célja az épületgépészeti gyakorlatban alapvető fontosságú a folyadékok és gá-

zok, gőzök nyomásának mérése. Az automatizált rendszerek működése nem valósítható 

meg a nyomásmérő készülékek alkalmazása nélkül. A témakör célja, hogy megismerjék a 

tanulók a nyomásmérő műszerek fajtáit, típusait, működésüket, azok alkalmazási területeit. 

Működtetésükhöz elengedhetetlen ismerni a különböző nyomásfajtákat azok mértékegysé-

geit, hogy a mérési feladathoz az alkalmas mérőt tudja kiválasztani. Megismerkednek a kü-

lönböző nyomásokkal, azok fizikai jelentésével.  

A témakör tanulása során a tanuló az alábbi eszközök használatát sajátítja el: 

‒ U-csöves manométer 

‒ Ferde csöves manométer 

‒ Szelencés manométer 

‒ Membrános manométer 



 

 24/48. oldal 

‒ Csőrugós manométer 

‒ Villamos elvű nyomásmérés (nyomás kapcsoló, nyomás távadó) 

‒ Nyomáskülönbség mérők 

‒ Vákuum mérők 

 

3.3.4.6.5 Mérési eredmények 

A témakör célja az épületgépészetben a mérés és a beszabályozás, szabályozás elválasztha-

tatlan egységet alkotnak. Mérés nélkül nem lehet szabályozni, beszabályozni. A gyakorlat-

ban a mérési eredményeket kielégítő pontossággal kell megadni, melyeket legtöbbször 

rossz áramlástani és hőtani körülmények közt kell megállapítani. A mért eredmények kiér-

tékelésénél figyelembe kell venni a környezet zavaró hatásait, valamint az elkövethető hi-

bák jellegét, nagyságát. A témakör célja, hogy a tanuló képes legyen a környezet zavaró 

hatásai által kapott mérési eredményből jó közelítéssel meghatározni a mérendő mennyiség 

pontos értékét, legyen képes mérési jegyzőkönyvek készítésére. 

A témakör tanulása során a tanuló az alábbi fogalmakkal ismerkedik meg: 

‒ Mérési pontosság 

‒ Leolvasási pontosság 

‒ Skála beosztás 

‒ Abszolút hiba 

‒ Kapilláris hatás 

‒ Mérési határ 

‒ Leolvasási hiba 

 

 

3.3.5 Épületgépészeti csővezetékek tantárgy 216/216 óra 

 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerkedhessen azokkal a fém és nem fém szerkezeti anyagokkal és előállítá-

sukkal melyekből a szerszámok, gépek, csővezetékek, szerelvények és tartozékaik készülnek. 

Ilyenek a különböző fémek és ötvözeteik, a műanyagok stb. 

Mindezeken túl a témakör célja, hogy mindazokkal a segédanyagokkal is megismerkedhesse-

nek a diákok melyeket közvetlenül nem használják fel a szerkezetek gyártásában, de a szere-

lés, üzembentartás, karbantartás folyamán nélkülözhetetlenek. A tanuló képes lesz kiválaszta-

ni az egyes szakágakban megtalálható csővezetékek során alkalmazott anyagokat, s megis-

merkednek a csővezeték rendszerek létesítésével, felújításával, karbantartásával és üzemelte-

tésével kapcsolatos folyamatokat. Legyen képes a csőszerelési technológiák helyes alkalma-

zására, vezetékek kialakítására. Valamint megismertetni a csőhálózatok üzembe helyezésének 

elméletével, gyakorlatával a munkavégzéshez szükséges dokumentumok, rajzok készítésével 

 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, Műszaki rajzismeret 

 

3.3.5.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Kialakítja a munká-

jához szükséges fal- 

és födémáttörése-

ket. 

Ismeri a munkájá-

hoz szükséges 

fal/födémáttörések 

elvégzésének mód-

szereit, alkalmazott 

szerszámokat. 

Teljesen önállóan 

Legyen érdeklődő a 

különböző szerszá-

mok gyakorlati 

alkalmazásaira és 

legyen érdeklődő a 

problémák megol-

dására és törekedjen 

a precizitásra, pon-

tosságra. 

Digitális mérőesz-

közök használata. 

Használja az épü-

letgépészeti munkák 

során használatos 

segédanyagokat. 

Ismeri az épületgé-

pészeti munkák 

során használatos 

segédanyagokat, s 

azok tulajdonságait. 

Teljesen önállóan 
Digitális mérőesz-

közök használata. 

Elvégzi a csőszere-

lési munkákat meg-

előző földmunkával 

kapcsolatos felada-

tokat. 

Ismeri a földmun-

kák során alkalma-

zandó műveleteket. 

Teljesen önállóan  

Használja a kézi és 

gépi csőhajlító 

szerszámokat. 

Ismeri a kézi és 

gépi csőhajlító 

szerszámok külön-

böző fajtáit. 

Teljesen önállóan  

Használja a menet-

vágót, a műanyag-

hegesztő szerszá-

mokat, készüléke-

ket, gépeket. 

Ismeri a különböző 

gépek fajtáit és azok 

használatát. 

Teljesen önállóan  

Használja a présgé-

peket. 

Ismeri a présgépek 

fajtáit és azok hasz-

nálatát. 

Teljesen önállóan  

Tömíti a csőhálóza-

tot, a csőhálózatot 

rögzíti a különböző 

felületekre, megfe-

lelő szigetelőanyag-

gal a csőhálózatot 

szigeteli. 

Ismeri az épületgé-

pészetben alkalma-

zott tartószerkeze-

teket, tömítőanya-

gokat, szigetelő 

anyagokat. 

Teljesen önállóan  

Elvégzi a csőháló-

zat üzembehelyezé-

si feladatait 

Ismeri az üzembe-

helyezési feladat 

részleteit, a hozzá 

kapcsolódó doku-

mentációkkal együtt 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.5.6.1 Csőszerelés előkészítése 

A témakör célja, hogy a tanulók megtanulják a csőszerelési munkát megelőző előkészítési 

feladatokat. Megtanulják a csővezetékek tulajdonságait. Megismerkedjenek a csőhálózat 

hőtágulásra érzékeny pontjaival, a hőtágulás okozta károk elkerülésének lehetőségeivel. 

Megismerkedjenek a csőhálózat-nyomvonal kiépítés során előforduló földmunkák és kő-
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művesmunkák szükséges szerszámaival és gépeivel. Megismerkedjenek a csőhálózat rög-

zítéséhez szükséges függesztő- és tartó szerkezetekkel, szigetelésekkel. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ Egyszerű épületgépészeti kivitelezési dokumentáció alapján vázlatos ütemtervet 

készítése a munkafázisokról.  

‒ az oldható és nem oldható kötések kialakítására 

‒ faláttörések, födémáttörések kialakítása 

‒ földmunkák alapszintű elvégzése 

‒ alapszintű kőműves „visszajavítási” munkák elvégzése 

 

3.3.5.6.2 Csőszerelési feladatok 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző megmunkálási technológiákat. 

Kellően begyakorolják az egyes kézi és gépi szerszámok és megmunkáló eszközök haszná-

latát, valamint, hogy rutin szerűén használva és összekombinálva egy komplett csőhálózati 

rendszer kiépítésére képesek legyenek. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ Réz, acél/vas és műanyag kézi és gépi csőhajlítása 

‒ Menetvágás 

‒ Forrasztás (lágy és kemény) 

‒ Hegesztés (műanyag, acél) 

‒ préselt kötések létrehozása (műanyag, acél/vas, réz) 

 

3.3.5.6.3 Vezetékhálózat kialakítása 

A témakör célja, hogy a tanuló ismerje meg a csővezetékek megmunkálási lehetőségeit, a 

megmunkálás kézi és gépi szerszámait a szerszámok használatát a különböző csőkötési 

megoldásokat. Legyen képes meghatározni az alkalmazható csőanyag típusát, ismerje meg 

a különböző csőszerelési technológiák használatát, alkalmazási területeit. Megismerkednek 

a táguláskiegyenlítőkkel, kompenzátorokkal, azok alkalmazási területeivel. Megismerked-

nek a csőhálózati szerelvényekkel 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ komplett csőhálózat épületgépészeti függesztő és tartószerkezetének kialakítása 

‒ alapszintű csőhálózati szerelvények beépítése 

‒ csőhálózat korrózió elleni védelemmel való ellátása 

‒ csővezetékek hőszigetelése 

 

3.3.5.6.4 Csőhálózat üzembehelyezése 

A témakör célja, hogy a tanulókban kialakuljon az az igényesség, hogy a kivitelezett rend-

szereket még ne tekinthessék elkészültnek. Ahhoz, hogy egy munkát befejezettnek lehes-

sen tekinteni, számos, olyan műszaki háttértudást igénylő feladatot kell még elvégezni, me-

lyek csak akkor valósulnak meg, ha a tanulókban olyan rendszer igényeket, szükségleteket, 

jogi elvárásokat szem előtt tartó gondolkodásmód alakul ki mely mindazon munkafolya-

matok elvégzését megkövetelik, melyek hozzájárulnak a rendszerek megbízható és gazda-

ságos üzeméhez, a karbantartási munkák csökkentéséhez, a felmerülhető jogi következmé-

nyek elkerüléséhez.  

Megismerkednek az üzembe helyezés részfeladatival, mint pl.:  

‒ Szemrevételezéssel ellenőrzi a csőkötéseket, hajlításokat. 

‒ Csőhálózat tisztítása, technológiái 

‒ Nyomáspróba, tömörségi vizsgálat 

‒ Feltöltés, légtelenítés 

‒ Fertőtlenítés műveletei 
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‒ Üzembe helyezés (beszabályozás, beállítás) 

‒ Üzembe helyezési folyamatok dokumentálása 

‒ Átadás-átvétel megszervezése 

‒ Átadás-átvétel dokumentációi 

‒ Kivitelezési munkák lezárása 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a csőhálózat üzembehelyezési feladatainak elvégzése 

‒ az átadás lefolytatása 
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3.4 Hűtéstechnika megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  592/592 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, 

ipari létesítmények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, hűtési és szellőzőrend-

szereinek és az azokhoz tartozó csővezetékrendszereknek a létesítésével, felújításával, karban-

tartásával és üzemeltetésével kapcsolatos folyamatoknak a szakembere. A tanulási terület cél-

ja, hogy a tanulóban olyan megalapozott rendszerszintű gondolkodásmódot alakítson ki, ami a 

tanuló aktív és hatékony részvételét teszi lehetővé a hűtési rendszerek, hűtőgépek telepítésére, 

bekötésére. Megtanul együttműködni más szakágakkal a közös munkaterületen. Tud gondos-

kodni a felügyelete alá tartozó gépek és berendezések megfelelő műszaki állapotáról, a fo-

lyamatos üzemeltetéshez, javításhoz szükséges anyag-, gép-, mérőeszköz- és energiaellátás-

ról, valamint a munka- és környezetvédelmi előírások betartásáról, alkalmazásáról. A tanuló 

képes a magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák elvégzésére, mint 

például rendszerek próbaüzemeltetésére, hibák feltárására és elhárítására, valamint az épület-

gépészeti rendszerek beszabályozására, működési jellemzők mérésére, dokumentálására. 

 

3.4.1 Hűtéstechnikai rendszerek I. tantárgy 324/324 óra 

 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A képzés célja a tanulót a hűtési elvvel, a hűtőtechnikai rendszerek felépítésével és alkotó-

elemeivel megismertetni, alkalmazásukra megtanítani. A tanulók elsajátítják a hűtési rendsze-

reket alkotó alkatrészek fajtáinak, működésének, alkalmazásszintű ismereteit. A tantárgy ok-

tatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresztül valósulhat 

meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, gyakorlati 

példákon, feladatokon történő gyakorlása laborgyakorlati körülmények között történik. A ta-

nulók elsajátítják a hűtéstechnikai alapismereteket (klimatizálás). Képesek lesznek a kiviteli 

tervek alapján, a helyszínen vagy műhelyben a klímaberendezések, hűtési rendszerek elemeit 

beazonosítani. Megtanulják a keletkezett kondenzvíz elvezetésének kialakítását.  

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Kialakítja az ab-

szorpciós hűtési 

folyamathoz hasz-

nált szerkezeti egy-

ségek alkotta rend-

szert. 

Ismeri az abszorp-

ciós hűtés elvét, a 

folyamatban szerep-

lő szerkezeti elemek 

funkcióját. 

Teljesen önállóan 

Törekvés a precizi-

tásra, koncentrált-

ság, logikus gon-

dolkodás, valamint 

törekvés a munka-

védelmi előírások 

betartására 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Kialakítja a komp-

resszoros hűtési 

folyamathoz hasz-

nált szerkezeti egy-

ségek alkotta rend-

szert. 

Ismeri az kompresz-

szoros hűtés elvét, a 

folyamatban szerep-

lő szerkezeti elemek 

funkcióját. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Felismeri a külön-

böző hűtőközege-

ket. 

Ismeri a hűtőköze-

gek tulajdonságait, 

alkalmazási terüle-

teit, feltételeit. 

Teljesen önállóan  

Betartja munkája 

során a munkavé-

delmi előírásokat. 

Ismeri a szakági 

munkavédelmi 

előírásokat. 

Teljesen önállóan 

Adatok, informáci-

ók és digitális tar-

talmak böngészése, 

keresése és szűrése 

Kitölti a szakági 

vizsgálatok doku-

mentumait. 

Ismeri a szakági 

ellenőrzési folyama-

tokat, dokumentu-

mokat. 

Teljesen önállóan  

Beépíti a szükséges 

biztonsági szerelvé-

nyeket. 

Ismeri a vonatkozó 

szerelvényeket, 

szabályozókat, azok 

funkcióit, beépítési 

módszereit 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Elvégzi a hűtőközeg 

feltöltését és lefejté-

sét. 

Ismeri a hűtőközeg 

töltési, lefejtési 

módszereit, a hasz-

nálatos eszközöket, 

szerszámokat. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Elvégzi a tömörségi 

és szilárdságvizsgá-

latokat. 

Ismeri a tömörségi 

vizsgálat, szilárd-

ságvizsgálat mód-

szereit. 

Teljesen önállóan  

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Az abszorpciós hűtés elve és annak alkalmazási köre  

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az abszorpciós hűtés elvvel, a gázok, gő-

zök folyadékban történő elnyeletésével. A tanulók egyben megismerkednek az abszorpciós 

folyamat működési sémájával, s annak alapján a tervjelekkel mind a terveken, mind a való-

ságban. Meg- és felismerik a szerkezeti elemeket (kondenzátor, elpárologtató, abszorber, 

hőcserélő stb.) és a folyamatban betöltött funkciójukat. 
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3.4.1.6.2 A kompresszoros hűtő körfolyamat 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a kompresszoros hűtőkör folyamat alap-

elveivel gyakorlati példákon keresztül. Megismerkednek a Carnot-körfolyamat vázlatával. 

Alapos ismeretet szereznek a hűtés során működésbe lépő alap fizikai törvényszerűségek-

kel. Megismerkednek a kompresszoros hűtés működési sémájával s annak alapján a tervje-

lekkel mind a terveken, mind a valóságban. Meg- és felismeri a szerkezeti elemeket (kon-

denzátor, elpárologtató, abszorber, hőcserélő stb.) és a folyamatban betöltött funkciójukat. 

 

3.4.1.6.3 Hűtőközegek 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a különböző hűtőközegek fizikai és ké-

miai tulajdonságaival. A tanulók megtanulják a hűtőközegek csoportosításának módjait, je-

lölési rendszerezését hőmérsékletszint, telítési nyomás, illetve veszélyesség alapján. Meg-

ismerkednek a hűtőközegek felhasználhatóságáról szóló hatályos jogszabályokkal. 

 

3.4.1.6.4 Hűtőközeg-adagolók  

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az adagolók feladatával, műszaki megol-

dásaival (fojtócső, ARV-szelep, TRV-szelep, elektronikus szelep). 

 

3.4.1.6.5 Kötelező és hatósági ellenőrzések 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a nyomástartó edényekre, csővezetékekre 

vonatkozó biztonsági előírásokkal. Emellett a tanulók megismerik az ellenőrzési folyama-

tokat szemrevételezéssel, s a hozzájuk tartozó ellenőrzési folyamat dokumentumaival. 

 

3.4.1.6.6 Hűtőköri szerelvények, szabályozók, biztonsági elemek 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a hűtőkörök során alkalmazott szerelvé-

nyekkel (kézi és szakaszoló szerelvények, mágnesszelepek, nedvesség- és savszűrők, légte-

lenítők, folyadékgyűjtők stb.), továbbá a biztonsági elemekkel a hűtőkörök esetében, mint 

például lefúvatószelep, hasadótárcsa stb. 

 

3.4.1.6.7 Hűtőközeg töltése, lefejtése, eszközei és módszere 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a hűtőkörökben a hűtőközeggel való fel-

töltés és utántöltés folyamatával. Megismerkednek továbbá a hűtőközeg lefejtőberendezé-

seivel, a lefejtőberendezésekkel szemben támasztott követelményekkel és a hűtőközeggel 

való feltöltéshez, lefejtéshez használt eszközökkel, szerszámokkal (lefejtőberendezés, 

gyűjtőpalack, tömítőkészlet, szervizcsapok, kézi szerszámok, Ni-palack reduktorral, vá-

kuumszivattyú, nedvesség és savszűrő). Megtanulják még, hogyan állapítsák meg a hűtő-

közegtöltet mennyiségét különböző hűtőberendezésekben. 

 

3.4.1.6.8 Tömörség-ellenőrzés eszközei, módszerei, vákuumozás és vákuumtartási 

próba 

A témakör célja, hogy megismerjék a tanulók a hűtőberendezés tömörségi próbájához 

szükséges eszközöket, a tömörségi próbák eljárásmódjait (vákuumos, semleges gázos, ra-

dioaktív gázos módok). Szintén célja, hogy tudják értelmezni a legnagyobb megengedett 

nyomás fogalmát és az ezt befolyásoló fizikai értékeket (hőmérséklet, napsugárzás, leol-

vasztási módszer, hűtőközeg telítési nyomása), valamint hogy megtanulják a vákuumolás 

előírás szerinti időtartamát, menetét és az ellenőrzéshez szükséges eszközöket. 
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3.4.1.6.9 Szivárgásvizsgálat fajtái, eszközei, módszerei 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék és megállapítsák a szivárgás külső-belső je-

leit, a szivárgásvizsgálat közvetlen (direkt érzékelés) és közvetett (mérés, külső jelek) 

módjait. Megtanulják a szivárgásvizsgálathoz szükséges eszközök, műszerek (koronakisü-

léses, platinahuzalos, ultrahangos, abszorpciós érzékelőcellás, félvezetős műszerek) hasz-

nálatát. Emellett megismerik még a szivárgásvizsgálat mérési műveletét és a szükséges do-

kumentálást. 

 

 

3.4.2 Hűtéstechnikai rendszerek II. tantárgy 124/124 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A képzés célja, hogy megtanítsa az egyéb hűtéstechnikai rendszerek közé sorolandó berende-

zési tárgyakat. A tanulók megismerkednek a hőszivattyús rendszerek kiépítésével, működésé-

vel és karbantartási feladataival.   

A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresz-

tül valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, 

gyakorlati példákon, feladatokon történő gyakorlása laborgyakorlati körülmények között tör-

ténik. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Kialakít egy hőszi-

vattyús rendszert 

kapcsolási terv 

alapján. 

Ismeri a hőszivaty-

tyúk felépítését, 

szerkezeti részegy-

ségeit, beszerelésük 

módszereit. 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás, vala-

mint törekvés a 

munkavédelmi 

előírások betartásá-

ra 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Kialakít egy fan coil 

hűtési rendszert. 

Ismeri a fan coil 

rendszerek működé-

sét, részegységeit, 

beszerelésük mód-

szereit. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Beszereli a klíma-

gerendákat. 

Ismeri a klímage-

rendák működését, 

részegységeit, be-

szerelésük módsze-

reit. 

Teljesen önállóan  
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Betartja a munka-

védelmi előírásokat 

a munkája során. 

Ismeri a szakági 

munkavédelmi 

előírásokat. 

Teljesen önállóan 

Adatok, informáci-

ók és digitális tar-

talmak böngészése, 

keresése és szűrése 

 

 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Hőszivattyúk 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a hőszivattyú működési elvét a fordított kör-

folyamat alapján. A tanulók megtanulják a jóságfok fogalmát, meghatározási módját és 

gyakorlati jelentőségét. Szintén megtanulják a hőszivattyús rendszer kialakítását, alkalma-

zását talajkollektoros, talajszondás, felszíni és felszín alatti, levegő/víz hőcserélős hőforrás 

esetén.  

Megismerik a különböző kiegészítő modulok (aktív hűtési modul, uszoda modul) beépíté-

sét. 

 

3.4.2.6.2 Fan coil rendszerek 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a fan coil épületgépészeti berendezés 

szerkezeti kialakítását, helyiségen belüli elhelyezésének szempontjait. A tanulók megtanul-

ják a kétcsöves és a négycsöves fan coil rendszerek jellemzőit, csővezetékeinek kialakítási 

módjait. 

 

3.4.2.6.3 Klímagerendák 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az aktív és passzív klímagerenda műkö-

dési elvét, jellemző használati paramétereit, beszerelési, beépítési módjait.  

 

 

3.4.3 Elektromos szerelés tantárgy 144/144 óra 

 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az épületgépészeti rendszerek esetében számos olyan feladattal találkozhat egy hűtő- és szel-

lőzésrendszer-szerelő, amelyekben megalapozott villamossági/elektronikai ismeretekre van 

szüksége. A hűtőgépek, hűtési rendszerek nagy többsége esetében a szerelőnek értenie és al-

kalmaznia kell villamossági ismereteit. Szükséges a különböző szerelvények villamos oldali 

bekötése, amelyhez ritka esetben szeretne egy megrendelő külön villanyszerelőt alkalmazni. 

A hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, 

ipari létesítmények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, hűtési és szellőzőrend-

szereinek és az azokhoz tartozó csővezetékrendszereknek a létesítésével, felújításával, karban-

tartásával és üzemeltetésével kapcsolatos folyamatoknak a szakembere. A képzés célja az 

alapvető elektromossági, elektronikai ismeretek fizikai tartalmának elméleti és gyakorlati al-

kalmazásának megismertetése, amely során az épületgépészetben használatos elektro-

mos/villamos berendezések, szerelvények felépítését és alkotóelemeit megtanulják, felismerik 

és tudják azok alapszintű bekötését, beszerelését, beüzemelését. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás  
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3.4.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Azonosítja a kap-

csolási vázlatokban 

a törvényszerűsége-

ket. 

Ismeri a Kirchhoff-

törvényeket. 
Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

 

Felépít egyszerű 

villamos kapcsolá-

sokat. 

Ismeri a soros, 

párhuzamos, vegyes 

áramkörök felépíté-

sét, funkcióit. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Használja az egyen- 

és váltakozó áramot 

a gyakorlatban. 

Ismeri a váltakozó 

feszültség és áram 

összefüggéseit. 

Teljesen önállóan  

Használja a villa-

mos munka átalakí-

tására szolgáló 

berendezéseket. 

Ismeri a villamos 

gépek felépítését, 

gyakorlati megjele-

nését. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Gyakorlatban fel-

épít szabályozási 

kört kapcsolási 

vázlat alapján. 

Ismeri a szabályo-

zási folyamatokat, 

azok tulajdonságait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Üzemelteti egy 

közös szellőzés-

technikai rendszer 

hűtési rendszerét.  

Ismeri az irányítás-

technikai összefüg-

géseket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

 

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.3.6.1 Kirchhoff-törvények 

A témakör célja, hogy megismertesse a párhuzamosan kapcsolt áramkörökre vonatkozó 

csomóponti törvényt és a sorba kapcsolt áramkörökre vonatkozó huroktörvényt. A tanulók 

megtanulják az alapösszefüggéseket, alapszámításokat, megismerik a törvény előfordulását 

a gyakorlatban, valamint elsajátítják a törvényszerűségek alkalmazását a kivitelezési fo-

lyamatok során. 

 

3.4.3.6.2 Soros, párhuzamos és vegyes kapcsolás 

A témakör célja, hogy megismertesse a soros, párhuzamos és vegyes áramkörök felépíté-

sét, az áramkör egyes elemeinek funkcióját, hatásait, illetve az áramkörök átültetését gya-

korlati megoldásokba.  

 

3.4.3.6.3 Váltakozó feszültség és áram 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az egyenáram és váltóáram fogalmát, az 

áramerősség és polaritás összefüggéseit periodikus irány alapján. A tanulók megtanulják 

ezek jelentőségét a gyakorlati életben. 
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3.4.3.6.4 Transzformátor 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a transzformátorok alkalmazási módjait, 

jelentőségét. A tanulók megtanulják a transzformátorok felépítését, szerkezetét (vasmag, 

primer tekercs, stb.). Megismerik a tekercsmenetszám arányos összefüggéseit, a transzfor-

mátor üzemállapotait.  

 

3.4.3.6.5 Villamos gépek 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az energia átalakítását szolgáló villamos 

gépek működési elvét, fizikai törvényeit, gyakorlati előfordulásukat. Megtanítja a villamos 

generátorok mibenlétét, kialakításukat. A tanulók megtanulják a villamos motorok kialakí-

tását, felépítését, típusait, alkalmazási körét, és megismerkednek részletesen az egyenáram, 

szinkron és aszinkron villamos motorokkal, azok felépítésével, fajtáival, alkalmazási terü-

leteivel.  

 

3.4.3.6.6 Szabályozási folyamat szervei, jelei és jellemzői 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a szabályozási folyamat szerkezeti ele-

meinek egységeit és azok funkcióját. A tanulók megtanulják a képző, formáló, végrehajtó, 

beavatkozó jelképző szerveket. Megismerkednek az alap-, a rendelkező, a végrehajtó, a 

beavatkozó és a módosító jel fogalmával, a szabályozási folyamatban betöltött szerepével. 

Megismerkednek továbbá a zavaró és a szabályozott jellemzők fogalmával, a szabályozási 

folyamatban betöltött szerepükkel. Megtanulják gyakorlati példán keresztül a szabályozási 

kör felépítését, működésének feltételrendszerét, a logikai áramköröket, jelátalakítókat és a 

számítógépes vezérlőegységeket. 

 

3.4.3.6.7 Automatizálás 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal az összetettebb logikai feladatsorok lé-

nyegét. Megtanulják, mely épületgépészeti rendszereket lehet automatizálni. Megismerik, 

milyen módon/elven működnek az automatizált rendszerek. 

 

3.4.3.6.8 Hűtési és szellőzéstechnikai rendszerek irányítástechnikai megoldásai 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hűtési rendszerekben alkalmazott 

irányváltó és mágnesszelepeket, a hűtésvezérlőket és azok felépítését. A tanulók megtanul-

ják, milyen elemei vannak a ventilátorszabályozásnak. Megismerkednek a hőmérséklet-

érzékelés és szabályozás elemeivel, a fagyvédelem lehetséges megoldásaival, a víz- és lég-

áramszabályozó eszközökkel.  

 

3.4.3.6.9 A korszerű fűtés- és hűtésszabályozás elemei 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a fűtési rendszerek mennyiségi és minő-

ségi szabályozási folyamatát gyakorlati példákon keresztül. A tanulók megismerkednek a 

hőmérséklet-szabályozás – mint minőségi szabályozás – folyamatával és szerkezeti eleme-

ivel. Megtanulják, mi a térfogatáram-szabályozás – mint mennyiségi szabályozás – folya-

mata, és melyek a szerkezeti elemei. Megtanulják, mire valók a kétjáratú, háromjáratú mo-

toros vagy pneumatikus szelepek, és begyakorolják használatukat, bekötésüket, beállításu-

kat. 
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3.5 Légtechnika megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  458/458 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, 

ipari létesítmények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, hűtési és szellőzőrend-

szereinek és a hozzájuk tartozó csővezeték-rendszereknek a létesítésével, felújításával és kar-

bantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos folyamatok szakembere. A tanulási terület célja, 

hogy a tanulóban olyan megalapozott rendszerszintű gondolkodásmódot alakítson ki, ami a 

tanuló aktív és hatékony részvételét teszi lehetővé a szellőzőgépek, légtechnikai rendszerek, 

légtechnikai berendezések telepítésében és bekötésében. A tanuló megtanulja az együttműkö-

dést más szakágakkal a közös munkaterületen. Cél, hogy tudjon gondoskodni a felügyelete alá 

tartozó gépek és berendezések megfelelő műszaki állapotáról, a folyamatos üzemeltetéshez, 

javításhoz szükséges anyag-, gép-, mérőeszköz- és energiaellátásról, a munka- és környezet-

védelmi előírások betartásáról, alkalmazásáról. A tanuló képes lesz a magasabb szakmai fel-

készültséget igénylő fizikai jellegű munkák elvégzésére, mint például rendszerek próbaüze-

meltetésére, hibák feltárására és elhárítására, valamint épületgépészeti rendszerek beszabályo-

zására, működési jellemzők mérésére, dokumentálására. 

 

3.5.1 Szellőzéstechnika I. tantárgy 334/334 óra 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A képzés célja az alapvető épületgépészeti ismeretek fizikai tartalmának elméleti megismerte-

tése, a tudásanyag átadása, valamint a szellőzéstechnikai alapismeretek kifejlesztése. A tanu-

lók megismerkednek az alapvető szellőzési megoldásokkal, átlátják, miért és hol van szükség 

szellőzésre, és hogy mikor és milyen esetekben van szükség összetettebb légtechnikai rend-

szerek alkalmazására. Megismerkednek a légtechnikai rendszerekkel, alkotóberendezéseikkel, 

és működési elvükkel. A tantárgy megismerteti őket az légtechnikai csőhálózatokkal és felépí-

tésükkel. A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példá-

kon keresztül valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és an-

nak azonnali, gyakorlati példákon, feladatokon történő gyakorlása laborgyakorlati körülmé-

nyek között történik. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás  

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Beépíti a légbeveze-

tőket, valamint 

hővisszanyerésős 

szellőzési rendszert 

alakít ki. 

Ismeri a szellőzés 

jelentőségét, a 

nyomásviszonyokat 

a belső térben. 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

 

A légtechnikai 

berendezésekből 

egy egységes rend-

szert alakít ki, bele-

értve a légtechnikai 

csőhálózatot is. 

Ismeri a légtechni-

kai rendszerek rész-

egységeit, a lég-

technikai rendszer 

kialakításához szük-

séges csőtípusokat. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Beépíti a légtechni-

kai csőhálózatba a 

szerelvényeket, 

elvégzi azok tisztí-

tását és a szükséges 

karbantartási mun-

kákat. 

Ismeri a kifúvófe-

jek, szabályozók, 

szerelvények típusa-

it, funkcióit. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Elvégzi a légtechni-

kai berendezések 

beüzemelését, kar-

bantartását, javítá-

sát. 

Ismeri a léghűtő és -

fűtő, ködtelenítő, 

légnedvesítő és 

egyéb légtechnikai 

berendezések fel-

építését, működési 

elvét.  

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Elvégzi a légtechni-

kai rendszer besza-

bályozását, a zajos-

ság megszüntetését. 

Ismeri a légtechni-

kai rendszer besza-

bályozásának mód-

szereit. 

Teljesen önállóan  

Kiépít olyan szellő-

zési rendszert, 

amely a káros gázok 

elvezetésére szol-

gál. 

Ismeri a garázsok 

esetében kiépítendő 

szellőzési rendszer 

speciális tulajdon-

ságait. 

Teljesen önállóan  

Beépíti a biztonsági 

szerelvényeket. 

Ismeri a vonatkozó 

tűz- és füstvédelmi 

szerelvényeket, a 

beépítés feltételeit, 

módját. 

Teljesen önállóan  

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 A szellőzés alapfogalma  

A témakör célja, hogy a tanulók megtanulják, miért szükséges a megfelelő légellátás a bel-

ső komfortterekben, s ezt milyen eszközökkel tudják elérni; a belső levegő milyen tulaj-

donságait és milyen módon kell kezelni; mit nevezünk szellőzésnek; mi a szellőzés alap-

szintű csoportosítása; mit tartunk szabadáramlású (gravitációs) szellőzésnek, és milyen fi-

zikai tulajdonságok jellemezik. A tanulók megtanulják a szellőztetett tér esetében fennálló, 

különböző nyomásviszonyok okozta állapotokat és azok fizikai tulajdonságait, valamint a 
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különböző nyomásviszonyú állapotok gyakorlati alkalmazását. Megismerik, milyen hátrá-

nyok, negatívumok jelentkeznek, amennyiben nincs megfelelő friss levegő biztosítva egy 

helyiségben, és hogy ennek mik lesznek a következményei. Tudni fogják a nyílászárók ál-

tal keletkezett (nem keletkezett) filtráció okait, s az ebből adódó esetlegesen fellépő prob-

lémákat. A témakör során megismerkednek a hővisszanyerős szellőztetőrendszerek felépí-

tésével és alkalmazásával is. 

 

3.5.1.6.2 Légtechnikai rendszerek felépítése 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a légtechnikai rendszerek alaptulajdon-

ságaival. A tanulók megtanulják, milyen csővezetékeket alkalmaznak, milyen átmérőkkel 

találkoznak. Megismerkednek a légtechnikai csőhálózat felépítésével, kialakítási lehetősé-

geivel. Megismerkednek a kör és a négyszög keresztmetszetű légcsatorna-hálózatok beépí-

tési módjaival, alkalmazási területeivel, rögzítési lehetőségeivel. Megismerkednek a kü-

lönböző légtechnikai rendszerek során alkalmazott tömítőanyagokkal és alkalmazásukkal.  

 

3.5.1.6.3 Légtechnikai berendezések felépítése 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, milyen ventilátorok léteznek, miket, 

hol és milyen okból alkalmaznak. Megismerkednek a nagyobb légtechnikai berendezések-

kel és fő alkotórészeikkel, a léghűtő, légfűtő berendezések felépítésével, működésével. 

Megtanulják, milyen eszközök a ködtelenítők és légnedvesítők. 

 

3.5.1.6.4 Légtechnikai rendszerek szerelvényei 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a légtechnikai rendszerek során alkalma-

zott alapszerelvényekkel. A tanulók elsajátítják a befúvók szerepét, típusait, és hogy mi-

lyen alkalmazási területek esetében használják őket (padlóbefúvók, mennyezeti befúvók, 

tányérszelepek stb.). Megtanulják a zajcsillapítók beépítési módjait, lehetőségeit. Megis-

merkednek a különböző légrácsok típusaival és beépítési módjaival. 

 

3.5.1.6.5 Légtechnikai rendszerek beszabályozása 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a légtechnikai rendszerek hidraulikai be-

szabályozásának szükségességével, módjával, végrehajtásával. A tanulók megtanulják mi-

lyen következményekkel jár egy hibásan beszabályozott rendszer, és elsajátítják ezen hibák 

kijavításának módjait, lehetőségeit.  

 

3.5.1.6.6 Garázsok szellőztetése 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, milyen speciális tényezők lépnek fel a 

garázsszinttel ellátott építmények esetében. A tanulók megtanulják, milyen módon lehet a 

megjelenő szén-monoxidot a biztonságos szint alatt tartani, hogy milyen speciális berende-

zési tárgyakat alkalmaznak. Megtanulják, milyen zsilipezéssel lehet biztonságosan szétvá-

lasztani a garázsokat az egyéb rendeltetésű helyiségektől, épületrészektől. 

 

3.5.1.6.7 Speciális légtechnikai szerelvények 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a légtechnikai rendszerek során alkalma-

zott szerelvényekkel (szakaszoló szerelvények, pillangószelepek, tűzvédelmi csappantyúk, 

füstcsappantyúk, tűzszelepek, érzékelők stb.). A tanulók ezen felül megismerkednek a sza-

bályozóelemek (pl. nyomáscsökkentő dobozok, keverődobozok, térfogatáram-szabályozók, 

réstolattyú stb.) alkalmazásával, beépítésével.  
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3.5.1.6.8 Tűzvédelem a légtechnikai rendszerek esetében 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a légtechnikai rendszerek szerepével a 

tűzvédelemben. A tanulók megtanulják, mik a tűzszakaszok, és milyen szerelvényeket kell 

beépíteni ezekre a határpontokra, valamint tanulnak az adott szerelvények funkcióiról.  

 

 

3.5.2 Szellőzéstechnika II. tantárgy 124/124 óra 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A képzés célja, hogy megtanítsa a Szellőzéstechnika I. tantárgy során megtanult alapismere-

tekre épülő bonyolultabb légtechnikai rendszerelemek beépítésének szükségességét, illetve a 

beépítés módját. A tanulók megtanulják, milyen beépíthető szerelvények léteznek a légtech-

nikai rendszerek esetében, és hogy mikor kell őket alkalmazni. Megismerkednek a speciális 

rendeltetésű légtechnikai rendszerek felépítésével, kialakításával, kiépítésével, az alkalmazott 

szerelvényekkel és karbantartásukkal. A tanulók itt sajátítják el a karbantartási és üzemeltetési 

feladatokat, munkákat. Megismerkednek a tűzvédelmi előírásokkal, és ezek betartásához 

szükséges gyakorlati feladatokat végeznek.  

A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresz-

tül valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, 

gyakorlati példákon, feladatokon történő gyakorlása laborgyakorlati körülmények között tör-

ténik. 

 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Beépít padló-

konvektorokat. 

Ismeri a padlókon-

vektorok tulajdon-

ságait, jellemzőit. 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

 

Beköti, beszereli a 

speciális funkciót 

betöltő berendezé-

seket. 

Ismeri az ipari léte-

sítmények esetében 

használt ventiláto-

rokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

Kiépít zsíros elszí-

vást szolgáló rend-

szert, amelynek 

tisztítási feladatait 

is elvégzi. 

Ismeri a zsíros el-

szívó berendezések 

felépítését, funkció-

ját, működési elvét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 
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Kialakít olyan szel-

lőzőrendszert, 

amely a tisztaterek 

esetében szükséges, 

betartva a speciális 

funkcióból adódó, 

munkavédelemmel 

kapcsolatos előírá-

sokat. 

Ismeri a tisztaterek-

re vonatkozó előírá-

sokat, szabványo-

kat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

böngészése, keresé-

se és felhasználása 

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Víz-levegő rendszerek a légtechnikában 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a padlókonvektorok alkalmazási területeit, 

felépítését és bekötési módjait. A tanulók megtanulják a klímakonvektorok felépítését, 

működési elvét és alkalmazási területeit, de leginkább rendszerekbe építésüket. Megismer-

kednek a különböző indukciós befúvókkal és alkalmazásukkal.  

 

3.5.2.6.2 Ipari létesítmények szellőzései 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék, milyen esetekben kerül sor axiálventilátorok 

beépítésére. Megtanulják, mire kell figyelni egy parkológarázs légtechnikai rendszerének 

kiépítése során, milyen alaptulajdonságok jellemzik az alagutak légtechnikai rendszereit., 

Megtanulják az egyes robbanásveszélyes területeken alkalmazandó munkabiztosági előírá-

sokat. Megismerik a speciális terek szellőzése (növényházak, feldolgozóipari létesítmé-

nyek stb.) esetében alkalmazandó anyagokat, légtechnikai rendszerelemeket, speciális rög-

zítéstechnikájukkal együtt. 

 

3.5.2.6.3 Légtisztító rendszerek 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az ipari konyhákban az elhasznált levegő 

megtisztítására, kezelésére használatos technológiákat. A tanulók megtanulják, milyen 

karbantartási feladatokat, milyen rendszerességgel és milyen módon kell elvégezni. Meg-

ismerik az alkalmazott szűrőberendezéseket, beépítésük, tisztításuk, cseréjük módját. Ta-

nulnak a felfogórendszerekről, valamint a kompakt rendszerekről. Elsajátítják a tisztaterek 

kialakítása során alkalmazott szerelési technikákat, a zsírfogó rácsok alkalmazását, beépí-

tését.  
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3.6 Épületgépészeti munkák megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  390/390 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az épületgépészeti rendszerek esetében számos olyan feladattal találkozhat egy hűtő- és szel-

lőzésrendszer-szerelő, amelyekben megalapozott villamossági/elektronikai ismeretekre van 

szüksége. A hűtőgépek, hűtési rendszerek nagy többsége esetében a szerelőnek értenie és al-

kalmaznia kell villamossági ismereteit. Szükséges a különböző szerelvények villamos oldali 

bekötése, amelyhez ritka esetben szeretne egy megrendelő külön villanyszerelőt alkalmazni. 

A hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő különféle rendeltetésű épületek, így lakóházak, üzemek, 

ipari létesítmények, középületek, sportlétesítmények épületfelügyeleti, hűtési és szellőzőrend-

szereinek és a hozzájuk tartozó csővezetékrendszereknek a létesítésével, felújításával, karban-

tartásával és üzemeltetésével kapcsolatos folyamatoknak a szakembere. A tanulási terület egy 

alaptudás megszerzését tűzi ki célul, amely során a szellőzőgépek, légtechnikai rendszerek, 

légtechnikai berendezések telepítésére, bekötésére válik alkalmassá a szakember. Megtanul 

együttműködni más szakágakkal a közös munkaterületen. Megtanul gondoskodni a felügyele-

te alá tartozó gépek és berendezések üzemeltetéséhez, javításához, karbantartásához szüksé-

ges anyag-, gép-, mérőeszköz- és energiaellátásról, valamint a munka- és környezetvédelmi 

előírások betartásáról, alkalmazásáról. A tanuló képes a magasabb szakmai felkészültséget 

igénylő fizikai jellegű munkák elvégzésére, mint például rendszerek próbaüzemeltetésére, 

hibák feltárására és elhárítására, valamint az épületgépészeti rendszerek beszabályozására, 

működési jellemzők mérésére, dokumentálására. 

 

 

3.6.1 Épületgépészeti alapozás II. tantárgy 144/144 óra 

 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek az épületgépészeti szerelésnél haszná-

latos anyagok tulajdonságaival, megmunkálhatóságukkal, alkalmazhatóságukkal. A tantárgy 

további célja, hogy a tanulók képesek legyenek különféle szerkezeti elemek kialakítására, 

létrehozására, ismerve a felhasználandó anyagok tulajdonságait, megmunkálhatóságát. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Azonosítja az épü-

letgépészetben 

használatos fémeket 

szemrevételezéssel. 

Ismeri az épületgé-

pészetben használt 

alapanyagok, fé-

mek, műanyagok 

fizikai tulajdonsága-

it. 

Teljesen önállóan 

Precizitásra való 

törekvés, koncent-

ráltság, logikus 

gondolkodás 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

Felismeri az épület-

gépészeti munkák 

során használatos 

segédanyagokat. 

Ismeri az épületgé-

pészeti munkák 

során használatos 

segédanyagokat és 

tulajdonságaikat. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

Korrózióvédelmet 

alakít ki az épület-

gépészeti csőháló-

zatokon. 

Ismeri az épületgé-

pészeti csőhálóza-

tok korrózió elleni 

védelmi eljárásait. 

Teljesen önállóan  

Használja a fémek 

alakítását szolgáló 

gépeket. 

Ismeri az esztergá-

láshoz, fúráshoz, 

nyíráshoz, marás-

hoz, köszörüléshez, 

reszeléshez használt 

eszközöket és hasz-

nálatukat. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

Használja az épü-

letgépészetben 

alkalmazott mű-

anyagcsöveket. 

Ismeri az épületgé-

pészetben alkalma-

zott műanyag csö-

vek tulajdonságait. 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 Anyagismeret, anyagvizsgálat 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek azokkal a fém- és nemfém szerke-

zeti anyagokkal és előállításukkal, amelyekből a szerszámok, gépek, csővezetékek, szerel-

vények és tartozékaik készülnek. Ilyenek a különböző fémek és ötvözeteik, a műanyagok 

stb. Mindezeken túl a témakör célja, hogy mindazokkal a segédanyagokkal is megismer-

kedhessenek a tanulók, amelyeket közvetlenül nem használnak fel a szerkezetek gyártásá-

ban, de a szerelés, üzembentartás, karbantartás folyamán nélkülözhetetlenek. Az anyag-

vizsgálat célja, hogy a felhasznált anyagok ismeretében meghatározzák az anyagok alkal-

mazhatóságát, megismerjék a rejtett hibákból eredő meghibásodásokat. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a munkához használatos segédanyagok felismerése, 

‒ a munka során alkalmazott csövek korrózió elleni védelme, 

‒ alapszintű anyagvizsgálatok lefolytatása, 

‒ az épületgépészetben alkalmazott műanyagok felismerése. 

 

3.6.1.6.2 Fémek alakítása 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedhessenek mindazokkal a szerszámokkal, 

szerszámgépekkel, készülékekkel, munkafogásokkal, amelyek a szerkezeti elemek, füg-
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gesztő- és tartószerkezetek, csőmegfogások, állványok alkatrészeinek gyártásához, javítá-

sához szükségesek. A fémek alakítását többféle technológiával lehet végezni. A tanulók a 

hideg- és melegmegmunkálási technológiákkal ismerkedhetnek meg. Megismerkednek az 

esztergálás, fúrás, nyírás, marás, köszörülés, reszelés módszereivel, valamint a lemezalakí-

tó eljárásokkal.  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ alapszintű esztergálás, 

‒ fémek fúrása, nyírása, marása, köszörülése és reszelése,  

‒ lemezek hajlítása. 

 

3.6.1.6.3 Műanyagok, polimerek alakítása 

A műanyaggyártás fejlődésével egyre több és jobb minőségű, illetve tulajdonságú mű-

anyag kerül az épületgépészeti szerelvényekbe, készülékekbe, rendszerekbe. Ezek az anya-

gok igen széles területen (vízellátás, fűtéstechnika, hűtés, gázellátás stb.) használatosak. A 

témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a műanyag csövek megmunkálási tech-

nológiáival, figyelembe véve az üzemeltetési, javítási előírásokat. Továbbá cél, hogy a ta-

nulók megismerjék a műanyag csövek alapanyagait, az épületgépészetben alkalmazott mű-

anyagok tulajdonságait. A tanulók emellett megismerkednek az épületgépészetben hasz-

nált, alkalmazott műanyagokkal (PVC, CPVC, PE, VPE, PP, PP-C, PB, PA, ABS, PVDF, 

ÜPE, PC, PPO, POM, PMMA) és fizikai tulajdonságaikkal. Megismerkednek a műanyag 

csövekkel és idomaikkal. (PVC nyomócsövek és idomok, KPE csövek és idomok, PP csö-

vek és idomok, ÜPE csövek és idomok). Megtanulják a műanyagok megmunkálásának 

módszereit (hidegmegmunkálás, melegmegmunkálás, ragasztás, hegesztés). 

 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ műanyag csövekkel történő munka, 

‒ a műanyagok megmunkálása,  

‒ a műanyag csövek ragasztása és hegesztése. 

 

 

3.6.2 Épületgépészeti mérések II. tantárgy 122/122 óra 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A mérés a műszaki tervezés, kivitelezés és üzemeltetés szerves része. A gépek, berendezések, 

rendszerek működésének szempontjából komoly jelentőséggel bírnak azok a mérendő jellem-

zők, amelyek meghatározzák a gazdaságos és biztonságos üzem feltételeit. Ilyen mérhető jel-

lemzők például a hőmérséklet, tömegáram, térfogatáram, nyomás, sebesség. A képzés célja az 

épületgépészeti mérések I. című alapozó tantárgy során megismert alapmérések alkalmazása, 

ami mellett a tanulók megtanulják gyakorlatbeli jelentőségüket is. Megismerkednek a komp-

likáltabb mérési feladatokkal, a mérési jegyzőkönyvek készítésével, a dokumentálással. Meg-

tanulják bemutatni a különböző diagnosztizálásra szolgáló hidraulikai méréseket, amelyek 

eredményét alapszinten kiértékelik, és az értékelés alapján végeznek korrigálásokat, beállítá-

sokat, finomhangolásokat az adott rendszereken. 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 
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3.6.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Mérési kiértékelő 

jegyzőkönyvet 

készít. 

Ismeri a mérési 

jegyzőkönyvek 

készítésének mód-

szereit. 

Teljesen önállóan 

Nyitott a csapat-

munkára, munkájá-

ra igényes.  

Törekszik a precizi-

tásra és a pontos, 

logikus gondolko-

dásra  

Szövegszerkesztő 

szoftverek használa-

ta 

Víztartalommérést 

és vízfelszívást 

végez. 

Ismeri a hidrotech-

nikai mérési mód-

szereket, eszközö-

ket. 

Teljesen önállóan 
Digitális mérőesz-

közök használata 

Áramlási sebességet 

és fordulatszámot 

mér. 

Ismeri a hőtechnikai 

mérési módszere-

ket, eszközöket. 

Teljesen önállóan  

Hőátbocsátási té-

nyezőt számol. 

Ismeri a hőátbocsá-

tási tényező fogal-

mát és kiszámításá-

nak módszerét. 

Teljesen önállóan 
Digitális mérőesz-

közök használata 

Meghatározza a 

hűtőközeg mennyi-

ségét. 

Ismeri a hűtőközeg-

mennyiség megha-

tározásának mód-

szereit. 

Teljesen önállóan 
Digitális mérőesz-

közök használata 

Elvégzi a légszállí-

tás-, páratartalom-

mérést. 

 Teljesen önállóan 
Digitális mérőesz-

közök használata 

Akusztikai mérést 

végez. 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális mérőesz-

közök használata 

Elvégzi a hidrauli-

kai beszabályozást. 
 Teljesen önállóan  

 

 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.2.6.1 Alapmérések 

A témakör célja, hogy a tanulók felelevenítsék az ágazati alapozás során megtanult és az-

óta a gyakorlatban is alkalmazott alapvető hossz-, hőmérséklet- és nyomásméréseket. Eze-

ket dokumentálják, a jegyzőkönyvek kitöltését gyakorolják, ismételik. Megismerkednek az 

egyszerű mérések eredményeiből a már megtanult szakágakra vonatkozó jellemzőket ki-

nyerni, felismerni. Megtanulják az eredmények alapján a hibakeresést a munkájukban, és a 

hibák kijavítását is. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ a mérési eredményekből a szükséges következtetések levonása, 

‒ jegyzőkönyvek készítése. 

 

3.6.2.6.2 Hidrotechnikai mérések 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a hidrotechnikai mérések fogalomköré-

vel. A tanulók megtanulják a hidrotechnika jelentését, hogy a víz milyen hatással van a kü-

lönböző anyagokra, milyen módon befolyásolja a szilárdságot, hangszigetelő képességet, 
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fagyállóságot, korróziót. Megismerkednek a szakmájukban előforduló próbatestekkel, ki-

választásukkal. A hidrotechnikai mérés típusától függően megismerkednek a különböző el-

járásokkal. Megismerkednek a mérések során levonható következtetések jelentésével. 

Megtanulják a témakör keretében, mi az a kapilláris vízfelszívás, milyen esetekben talál-

kozhatnak ezzel a jelenséggel a gyakorlatban. Megtanulják a víztartalom meghatározásá-

nak módjait, és hogy milyen eszközöket és hogyan kell a vizsgálat-mérés során használni. 

Megismerkednek a radiátorszelep szabályozási jelleggörbéjével, értelmezésével, az ör-

vényszivattyú jelleggörbéjével, és azzal, hogyan határozhatják meg a csővezeték súrlódási 

ellenállását, különböző szerelvények és idomok alaki ellenállás-tényezőjét.  

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ különböző próbatestek kiválasztása, 

‒ hidrotechnikai mérés elvégzése, 

‒ a víztartalom mérésére, mérési eredmény kiértékelése, 

‒ vízfelszívás a kapilláris elv alapján, 

‒ az egyes építőanyagokra jellemző mérőszámok, mértékegységek, fizikai tulajdon-

ságok jellemzése. 

 

3.6.2.6.3 Hőtechnikai mérések 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az áramlás és hőtechnikai mérések típusait és 

a velük szemben támasztott követelményeket. A tanulók megtanulják a különböző áram-

lásmérési módszereket, megismerik az egy feladat megoldása szempontjából releváns mé-

réstechnikai jellemzőket, információkat. Megismerkednek a különböző manométerekkel, 

sebességmérő szondákkal, a különböző sebességmérési módszerekkel (hődrótos vagy 

Doppler-módszer). Megtanulják a fordulatszám mérésének lehetőségét, térfogatáram-

mérési módszereket. Megismerkednek a termovíziós mérési módszerrel, végrehajtásával, s 

a módszer során kinyert információk feldolgozásával. Megtanulják a hőátbocsátási érték 

mérését, hogy milyen körülmények között lehet alkalmazni, milyen eszközhasználattal jár, 

és megértik az eredmények fontosságát, jelentőségét. Megismerkednek az átfolyós rend-

szerű vízmelegítő vizsgálatának módszereivel és a radiátor-hőcserélő vizsgálatával. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ áramlási sebesség mérése, 

‒ ventilátor fordulatszámának mérése, 

‒ termovíziós mérés végrehajtása,  

‒ hőátbocsátási érték meghatározása. 

 

3.6.2.6.4 Hűtéstechnikai mérések 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a hűtéstechnika területén alkalmazható mé-

rési eljárásokat. A tanulók megtanulják a hűtőközeg mérésének módszereit (kondenzátor 

hőmérlege alapján). Megismerkednek a hűtőberendezések elpárologtatójának és kondenzá-

torának vizsgálati módszereivel. Megtanulják az eredmények átültetését a gyakorlati élet-

be. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒ hűtőközegmennyiség meghatározása mérés útján, 

‒ hűtőberendezések vizsgálata. 

 

3.6.2.6.5 Légtechnikai mérések 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék egy helyiség légállapot-jellemzőinek mérési 

módszereit. A tanulók megtanulják a páratartalom jelentőségét, mérését, a mérési ered-

mény kiértékelését. Megfigyelés és gyakorlati példák alapján következtetéseket vonnak le 

a páralecsapódás megjelenéséből, kielemzik annak további hatását, megtanulják a penésze-
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sedés okainak feltárását. Megismerkednek a bonyolultabb műszerek használatával a gya-

korlatban. Megismerkednek a légszállításmérés módszereivel, a mérés során alkalmazott 

eszközökkel (anemométer használata). Megismerik az áramló levegő fizikai jellemzőinek 

maghatározását a gyakorlatban (statikus, dinamikus nyomás, sebességmérés, térfogatáram-

mérés). Megtanulják a légtechnikai berendezések áramlástechnikai mérésének módszerét, a 

légcsatorna és idomok súrlódási- és alakiellenállás-mérésének módszereit.  

 

3.6.2.6.6 Akusztikai mérések 

A témakör célja, hogy a tanulók gondolkodásában előtérbe kerüljenek a komfortérzetet be-

folyásoló tényezők. Az épületgépészeti berendezések, csőhálózatok nem megfelelő megvá-

lasztásával, beszabályozatlan üzemeltetésével jelentős zajterhelés érheti a környezetet. A 

témakör felhívja a figyelmet a mérés jelentőségére, és betekintést nyújt az akusztikai mérés 

elméleti hátterébe. A tanulók megtanulják a hang tulajdonságait, és hogy mit nevezünk a 

gépészeti rendszerek esetében zajnak. Megismerik a zajmérés eszközeit, mérőműszereit és 

használatukat. 

 

3.6.2.6.7 Hidraulikai beszabályozás 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a hidraulikai beszabályozás fajtáit, eszközeit, 

a használatos szerelvényeket. A tanulók megtanulják a beszabályozás jelentőségét a külön-

böző épületgépészeti rendszerek esetében. Elvégzik a beszabályozási terv alapján az egyes 

rendszerek beszabályozását a gyakorlatban. Képesek lesznek állandó és változó térfogat-

áramú rendszerek felépítésére és beszabályozásuk elvégzésre. 

 

 

3.6.3 Épületgépészeti tervdokumentáció és munkairányítás tantárgy 124/124 óra 

 

3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A képzés célja, hogy megismertesse a tanulókat a szakági tervdokumentációk tartalmával. A 

tanulók megtanulják, milyen információkat tudnak kinyerni a tervekről a saját munkájuk el-

végzéséhez. Megtanulnak még a szakági tervek alapján anyaggyűjtést írni, munkatervet felál-

lítani, költségvetéseket készíteni. Megismerkednek az egyes építőipari társszakmákkal, és 

megtanulják, milyen folyamategyeztetésekre van szükségük a gyakorlatban. Megismerkednek 

az egyes hatósági ellenőrzések menetével. Megtanulják, egy munka végeztével hogyan kell 

dokumentálni a kivitelezéseket, hogyan kell az átadási eljárásokat lefolytatni. 

 

3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Épületgépészeti alapozás 

 

3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Beazonosítja a 

munkaterületen a 

fal- és födémáttöré-

seket a tervek alap-

ján. 

Ismeri az építész-

terveken feltüntetett 

jelöléseket. 

Teljesen önállóan 

Nyitott a csapat-

munkára, munkájá-

ra igényes. 

Törekszik a precizi-

tásra, a pontos, 

logikus gondolko-

dásra.  

Digitális mérőmű-

szerek használata 

Elkészíti a munka-

tervet, majd terve-

zői egyeztetést 

folytat. 

Ismeri a munkaterv 

részeit és fázisait. 
Teljesen önállóan 

Digitális mérőmű-

szerek használata 

Költségvetést készít 

terv alapján. 

Ismeri a költségve-

tés-készítés fázisait, 

szoftvereit. 

Teljesen önállóan 

Szöveg- és táblá-

zatkezelő szoftverek 

használata 

Szükség szerint 

közreműködik a 

hatósági eljárások 

előkészítésében. 

Ismeri a hatósági 

eljárások lefolytatá-

sának módját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése és felhasz-

nálása 

Szükség szerint 

átadási eljárást 

folytat le. 

Ismeri az átadási 

eljárások lefolytatá-

sának módját. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Az építési-bontási 

hulladékot kezeli. 

Ismeri az építési-

bontási hulladékok 

kezelésével kapcso-

latos jogszabályo-

kat, és alkalmazza 

őket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
  

 

3.6.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.3.6.1 Építészeti tervek 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az építésztervekkel, a rajtuk látható alap-

információkkal, az azzal, hogy számukra milyen jelentőséggel bírnak az egyes jelölések. 

 

3.6.3.6.2 Épületgépészeti tervek 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat az egyes szakági tervjelekkel, tervekkel. 

A tanulók megtanulják, milyen információkat tartalmaznak az épületgépészeti tervek, és 

hogy hogyan kell őket értelmezni. Megtanulják felismerni azokat a rejtett információkat, 

amelyek nem elsődlegesen olvashatóak le a tervekről. Megtudják, milyen alapvető tervezői 

hibák lehetnek a szakági terveken. Megismerkednek a munkaterv készítésének módjaival a 

tervek alapján. 

 

3.6.3.6.3 Épületgépészeti tervdokumentációk 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókat a szakági tervdokumentációkban össze-

gyűjtött információkkal. A tanulók képessé válnak összevetni ezeket a szakági rajzokkal, 

kinyerni a munkájukhoz fontos információkat. Megtanulják felismerni a társszakmák szá-

mára kinyerhető adatokat. Megtanulnak költségvetést készíteni, és elsajátítják az alapprog-

ramok, használatát. 
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3.6.3.6.4 Hatósági eljárások 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal a különböző hatóságokat. A tanulók 

megismerik a hatósági vizsgálatokat szakáganként. Megtanulják a jegyzőkönyvek értelme-

zését, és hogy milyen egyéb, a szakági munkán kívüli folyamat elvégzése szükséges egy 

hatósági eljárás lefolytatására (pl. kéményseprőipari nyilatkozat beszerzése stb.). 

 

3.6.3.6.5 Átadás/átvételi eljárások 

A témakör célja, hogy megismertesse a tanulókkal, milyen módon tudják a munkájuk befe-

jeztével az általuk megépített rendszert a megrendelőnek átadni. A tanulók megtanulják, 

milyen információkat kell feltétlenül megosztaniuk a felhasználókkal, mit jelent egy rend-

szer betanítása, és milyen átadási dokumentációt kell készíteni a folyamat lebonyolításá-

hoz. 

 

 

 

4 RÉSZSZAKMA  

 

— 

 

5 EGYEBEK 
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