
 

 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV  

a 

35 582 03 

HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS-SZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS-R[ÉPÜLÉSHEZ 

 

 

 

I. A szakképzés jogi h{ttere 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék 

módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, 

– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,  

– a(z) 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 

szakképesítés-r{épülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

rendelet  

alapj{n készült.      

 

II. A szakképesítés-r{épülés alapadatai 

 

A szakképesítés-r{épülés azonosító sz{ma:  35 582 03 

 

A szakképesítés-r{épülés megnevezése:  Hűtő-, klíma- és hőszivattyú 

berendezés-szerelő 

 

A szakmacsoport sz{ma és megnevezése:   5. Gépészet 

 

Ágazati besorol{s sz{ma és megnevezése:   VIII. Épületgépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma:  1 

 

Elméleti képzési idő ar{nya:   30% 

 

Gyakorlati képzési idő ar{nya:  70% 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség:  
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Bemeneti kompetenci{k: 

 

Szakmai előképzettség:  34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  

  

 

Előírt gyakorlat:  - 

 

Egészségügyi alkalmass{gi követelmények:  szükségesek  

 

P{lyaalkalmass{gi követelmények:   -  

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember 

vehet részt.  

 

Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazható: 

 

Tant{rgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

T{rgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések 

felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, 

melynek tov{bbi részletei az al{bbiak:  nincs 

 

 

Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 
 

V. A szakképesítés-r{épülés óraterve nappali rendszerű oktat{sra 

 

1. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma  

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tant{rgyak 
Elméleti  

heti órasz{m 

Gyakorlati 

heti órasz{m 
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10206-12 

Épületgépészeti 

elektromos szerelések 

és ir{nyít{stechnika 

 

Elektrotechnika 2  

Elektrotechnika 

gyakorlata 
 2 

 

Ir{nyít{stechnika 
1  

Ir{nyít{stechnika 

gyakorlata 
 2 

11413-12   

Hűtő- és 

hőszivattyúberendezés-

szerelés  

Hűtéstechnika 3,5  

Hűtéstechnika 

gyakorlata 
 9 

11414-12 

Légtechnikai 

berendezés-szerelés  

Légtechnika 3  

Légtechnika 

gyakorlata 
 9 

Összes óra 9,5 22  

Összes óra 31,5  

 

A 2. sz{mú t{bl{zat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és 

témakörök órasz{ma” megadja a fent meghat{rozott heti órasz{mok alapj{n a teljes 

képzési időre vonatkozó órasz{mokat az egyes tant{rgyak témaköreire vonatkozóan is 

(szabads{v nélküli szakmai órasz{mok).  

 

2. sz{mú t{bl{zat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma  

Szakmai 

követelménymodul 
Tant{rgyak/témakörök 

Elméleti 

ór{k sz{ma 

Gyakorlati 

ór{k sz{ma 

10206-12 

Épületgépészeti 

elektromos szerelések 

és ir{nyít{stechnika  

Elektrotechnika  64  

Elektrotechnika alapjai  8  

Egyen{ramú körök és 

h{lózatok 
16  

V{ltakozó {ram 

alapfogalmai, -körök, -

h{lózatok 

16  

Villamos forgógépek 8  

Elektronika 16  

Elektrotechnika 

gyakorlata 
 64 

Villamos gyakorlat   16 

Elektronika gyakorlat    16 

Villamos mérések   32 

Ir{nyít{stechnika 32  

Vezérlés és 

szab{lyoz{stechnikai 
16  
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elméleti ismeretek 

Érzékelők és vezérelt 

eszközök illesztése 
16  

Ir{nyít{stechnika 

gyakorlata 
 64 

Vezérlés- és 

szab{lyoz{stechnikai 

gyakorlat 

 64 

11413-12   

Hűtő- és 

hőszivattyúberendezés-

szerelés  

Hűtéstechnika  112  

Hűtéstechnikai 

ismeretek 
32  

Hűtőközegek és 

hűtőgépolajok 

ismeretei 

16  

Hűtőkörök szerelési 

technológi{i 
32  

Sziv{rg{svizsg{lat 24  

Üzemeltetési ismeretek 8  

Hűtéstechnika 

gyakorlata  
 288 

Hűtőközegek és 

hűtőgépolajok 

alkalmaz{sa 

 64 

Hűtőkörök szerelése  128 

Sziv{rg{svizsg{lat  96 

11414-12 

Légtechnikai 

berendezés-szerelés  

Légtechnika  96  

Légtechnikai ismeretek 32  

Légtechnikai szerelési 

ismeretek 
32  

Üzemeltetési ismeretek 32  

Légtechnika 

gyakorlata  
 288 

Légtechnikai szerelések  128 

Klímatechnikai 

szerelések 
 128 

Mérési, dokument{l{si 

ismeretek  
 32 

  Összesen: 304 704 

Összes ór{k sz{ma: 1008 

Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os ar{nya: 30,2 69,8 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat 

ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie. 

A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított 

órasz{m pedig aj{nl{s. 
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10206-12 

azonosító sz{mú 

 

Épületgépészeti elektromos szerelések és 

ir{nyít{stechnika  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tant{rgyai, témakörei 

 
 10206-12 azonosító sz{mú, Épületgépészeti elektromos szerelések és 

ir{nyít{stechnika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak 

és a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k. 
 

 

1. Elektrotechnika tant{rgy     64 óra 

 

1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Az épületgépészetben haszn{lt elektromos h{lózatok, berendezések, villamos 

gépek, érintésvédelmi módok felépítésnek, működésének, beüzemelésének, 

javít{s{nak megismerése 

 

1.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Elektrotechnikai alapjai 8 óra 

Az elektrotechnika alapfogalmai 

Elektromos jelenségek és azok okai 

A villamos töltés 
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A villamos feszültség 

A villamos {ram 

Villamos {ram hat{sai 

Áramfajt{k 

Villamos {ramkör 

 

1.3.2. Egyen{ramú körök és h{lózatok 16 óra  

Villamos {ramkör felépítése 

Vezetők ellen{ll{sa 

Ohm törvény 

Ellen{ll{sok hőmérsékletfüggése 

Ellen{ll{sok kiviteli form{i 

Villamos munka 

Villamos teljesítmény 

Ellen{ll{sok soros-, p{rhuzamos-, és vegyes kapcsol{sai 

Áramosztó kapcsol{sok 

Feszültségosztó kapcsol{sok 

 

1.3.3. V{ltakozó {ram alapfogalmai, -körök, -h{lózatok   16 óra  

A v{ltakozó {ram jellemzői 

Villamos fogyasztók viselkedése v{ltakozó {ramú körökben 

F{zistol{s 

L{tszólagos teljesítmény 

Hat{sos teljesítmény 

Meddő teljesítmény 

H{romf{zisú h{lózatok 

Érintésvédelmi kapcsol{sok 

 

1.3.4. Villamos forgógépek    8 óra  

M{gnesesség 

Forgó m{gneses tér 

Transzform{torok és üzem{llapotai 

Forgógépek felépítése 

Aszinkronmotorok és üzem{llapotai 

Egyen{ramú forgógépek  

Szinkrongépek 

Léptetőmotor 

Villamos gépek karbantart{sa és vizsg{lata 

 

1.3.5. Elektronika   16 óra  

Villamos h{lózatok és villamos jelek 

Félvezető diód{k működése 

Tranzisztorok típusai (bipol{ris, unipol{ris), működése 

Erős{ramú félvezető eszközök (tirisztor, Diac, Triac, UJT) 

Erősítő {ramkörök 

Műveleti erősítők alapkapcsol{sai, alkalmaz{si lehetőségei 
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Optoelektronika 

T{pegységek, stabiliz{lt t{pegységek 

Impulzustechnikai {ramkörök 

Logikai {ramkörök alapjai 

Logikai algebra szab{lyai, tételei, logikai függvények 

Logikai alap{ramkörök 

Digit{lis jelfeldolgozó {ramkörök 

Analóg-digit{lis és digit{lis-analóg {talakítók 

Memóri{k (RAM, ROM, PROM, újraprogramozható ROM-ok) 

Mikrosz{mítógépek, mikroprocesszorok 

Programozható logikai vezérlők (PLC) 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s)  

 
 

1.5. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Elektrotechnika gyakorlata tant{rgy 64 óra 

 

2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

 

Az épületgépészetben haszn{lt elektromos h{lózatok, berendezések, villamos 

gépek, érintésvédelmi módok felépítésnek, működésének, beüzemelésének, 

javít{s{nak gyakorlatban való megismerése. 

 

2.2.  Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Villamos gyakorlat   16 óra 

Bekötések, huzaloz{sok készítése 

Villamos kötéseket készítése 

Elektromos k{belek nyomvonal{nak kialakít{sa  

K{belek szerelése 

Villamos szerelvények beépítése, bekötése 

Túl{ram-, túlfeszültség védelmi kapcsol{sok kialakít{sa 

Érintésvédelmi kapcsol{sok kialakít{sa 

Elektromos hib{k felt{r{sa, javít{sa  
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2.3.2. Elektronika gyakorlat   16 óra 

Gy{rt{si és technológiai rajzok dokumentumai 

Méréstechnikai alapok 

Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak 

Erősítő {ramkörök, alapkapcsol{sok, erősítő jellemzők, erősítők fajt{i 

Elektronikai alap{ramkörök 

Kombin{ciós logikai h{lózatok 

Szekvenci{lis logikai h{lózatok 

A villamos kapcsol{si rajzok és utasít{sok alapj{n össze{llítja az {ramköröket 

Az elkészült {ramköröket beüzemeli, be{llítja, behangolja és elvégzi a 

szükséges méréseket 

A kész {ramkörökben hibajavít{st végez 

A kapcsol{si rajzok alapj{n műszeres hibakeresést végez és a hiba 

meg{llapít{s ut{n elvégzi a szükséges alkatrészcserét 

 

2.3.3. Villamos mérések 32 óra 

Méréstechnikai alapismeretek 

Elektromechanikus mérőműszerek 

Elektronikus mérőműszerek 

Villamos mérések végzése 

Áramfelvétel mérése 

Teljesítményfelvétel mérése 

Érintésvédelmi mérések 

Dokument{ciók készítése a mérésekről 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

- 

2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

2.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

3. Ir{nyít{stechnika tant{rgy  32 óra 

 

3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Az ir{nyít{stechnika alapjainak megismerése. Az épületgépészetben haszn{lt 

vezérlő, szab{lyozó, folyamatir{nyító rendszerek felépítésének működési elvének 

megismerése. 

 

3.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 
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3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Vezérlés és szab{lyoz{stechnikai elméleti ismeretek  16 óra 

Ir{nyít{stechnikai alapfogalmak 

Vezérlési és szab{lyoz{stechnikai alapfogalmak 

Ir{nyít{stechnikai szervek, tagok, berendezések 

Sz{mítógéppel t{mogatott technológi{k 

Folyamat{br{k olvas{sa, értelmezése 

Diagram, nomogram olvas{sa, értelmezése 

 

3.3.2. Érzékelők és vezérelt eszközök illesztése   16 óra  

Érzékelők felépítése működése. 

Ellen{ll{s v{ltoz{son alapuló {talakítók. 

Termoelektromos {talakítók. 

Hall hat{st alkalmazó {talakítók 

Induktivit{s v{ltoz{son alapuló {talakítók. 

Kapacit{sv{ltoz{son alapuló {talakítók. 

Piezoelektromos {talakítók. 

AD-DA {talakítók. 

Nem villamos mennyiségek {talakít{sa villamos jellé. 

       Az érzékelők és vezérelt eszközök illesztése 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

3.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

4. Ir{nyít{stechnika gyakorlata tant{rgy 64 óra 

 

4.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

Az épületgépészetben haszn{lt vezérlő, szab{lyozó, folyamatir{nyító rendszerek 

felépítésének működési elvének beüzemelésének gyakorlatban való megismerése. 

 

4.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 

4.3. Témakörök 
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4.3.1. Vezérlés- és szab{lyoz{stechnikai gyakorlat  64 óra 

Szab{lyozó körök készülékeinek szerelése 

Vezérlőkörök készülékeinek szerelése 

Szab{lyozó körök készülékeinek beszab{lyoz{sa 

Vezérlőkörök készülékeinek  
 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

4.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

 

4.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel 
 

A  

11413-12 azonosító sz{mú 

Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelés  

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tant{rgyai, témakörei 
A 11413-12 azonosító sz{mú Hűtő- és hőszivattyúberendezés-szerelés, megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n 

fejlesztendő kompetenci{k 

 
 

5. Hűtéstechnika tant{rgy 112 óra 

 

5.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók a kor{bbi tanulm{nyaikból megismert alapismeretikre épülve ismerjék 

meg a hűtéstechnikai rendszerek, hőszivattyúk működését, szerelését, 

beüzemelését. Saj{títs{k el a hűtőközegek jellemzőit és azok alkalmaz{s{nak 

gyakorlati technológi{j{t. A tanulók ismerjék meg a rendszerek szerelési feladatait, 

elméleti folyamatok menetét, valamint a hibakeresés és javít{s műveleteit. 

 

5.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 

 

5.3. Témakörök 
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5.3.1. Hűtéstechnikai ismeretek 32 óra 

Hűtő körfolyamathoz tartozó alapfogalmak 

Hűtőkör részei, működésük jellemzői 

Hűtőkör elemeinek feladata 

Hűtő- és hőszivattyús rendszerek segédberendezései 

Hőszivattyúk működési elve 

A hőforr{sok ismertetése  

A pillanatnyi COP és a COPéves közötti különbség  

A környezeti levegő-víz hőszivattyús rendszerek alkotóelemei  

A talaj-víz hőszivattyús rendszerek alkotóelemei  

A hőszivattyús rendszerek üzembe helyezése és üzemeltetése 

A hőszivattyúk alkalmaz{si lehetőségei 

Monovalens, bivalens üzem jellemzői 
 

5.3.2. Hűtőközegek és hűtőgépolajok ismeretei 16 óra 

Hűtőközegek halmaz{llapot-v{ltoz{sa, telítési {llapot, telítési görbék 

Hűtőközegek hűtéstechnikai követelményei  

Olajjal szembeni viselkedés követelményei  

Viselkedés szerkezeti anyagokkal szemben  

Egészségügyi és biztons{gtechnikai követelmények 

Hűtőközegek csoportosít{sa 

A hűtőközegek környezetk{rosító hat{sai 

ODP - Ózonk{rosító hat{s  

GWP – Üvegh{zhat{s 

TEWI jelzősz{m  

A természetes hűtőközegek 

Palackban lévő ismeretlen hűtőközeg-tartalom azonosít{sa 

Hűtőközegek és hűtőgépolajok kezelésének biztons{gtechnikai előír{sai 

Hűtőgépolajok tulajdons{gai 

A hűtőgépolajokkal szemben t{masztott követelmények 

Savass{g vizsg{lat, savtartalom 

Hűtőgépolaj típusok 

Hűtőközeg- kenőolaj p{rosít{sok 

 

5.3.3. Hűtőkörök szerelési technológi{i 32 óra 
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                  Hűtő- és hőszivattyú berendezések szerelési ismeretei 

Hűtő- és hőszivattyúhoz kapcsolódó csőh{lózat szerelési ismeretei 

Z{rtrendszerű technológia alkalmaz{sa 

Működési paraméterek mérése, ellenőrzése, elemzése 

VRF/VRV rendszerek telepítésének, üzemeltetésének, javít{s{nak ismeretei 

Csoportaggreg{t egység alkotóelemei 

Aggreg{tor egység elhelyezésének körülményei  

Hűtőközeg-lefejtés technológi{ja 

Hűtőközeg lefejtő/leszívató berendezések jellemzői 

A leszívató készülék teljesítményének növelése push-pull módszerrel 

Lefejtett hűtőközeg szerelői tisztít{sa, „regener{l{sa” 

A hűtőközeg lefejtése sor{n betartandó biztons{gi óvintézkedések 

Hűtőközeg betöltésének lehetőségei 

Hibakeresés és javít{s menete 

Kiviteli tervek értelmezése 

 

5.3.4. Sziv{rg{svizsg{lat 24 óra 

Sziv{rg{svizsg{lat alapismeretei 

Sziv{rg{svizsg{lati módszerek 

Sziv{rg{svizsg{lati előír{sok 

Sziv{rg{svizsg{ló eszközök, műszerek 

Sziv{rg{svizsg{lat kiértékelése 

Sziv{rg{svizsg{lat dokument{l{sa 

 

5.3.5. Üzemeltetési ismeretek 8 óra 

Hűtőberendezés beüzemelése és beszab{lyoz{sa 

Próbaüzemeltetés feladatai 

Dokument{ciós tevékenység előír{sai  

Szerelések ellenőrzése tervdokument{ció alapj{n 

Berendezések műszaki {tad{s{ra vonatkozó alapfogalmak, szab{lyok 
 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 

 

5.5. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

6. Hűtéstechnika gyakorlata tant{rgy 288 óra 

 

6.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók képesek legyenek a hűtőtechnikai rendszerek komplett 

{llapotfelmérésére, valamint azok üzembe-helyezésének végrehajt{s{ra. A 

különböző hűtőrendszerek javít{s{nak, karbantart{s{nak gyakorlati 

alkalmaz{sszintű ismerete. A tanulók képesek legyenek elvégezni a rendszerek 

telepítésének kivitelezési feladatait. Gyakorlatban alkalmazz{k a speci{lis 
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hűtőtechnikai technológiai műveleteket. 

 

6.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 
 

6.3. Témakörök 

 

6.3.1. Hűtőközegek és hűtőgépolajok alkalmaz{sa 64 óra 

A hűtőközegekkel szemben t{masztott követelmények gyakorlati 

alkalmaz{sa 

Hűtőközegek és alkalmaz{si szab{lyai 

Hűtőközegek kezelésének biztons{gtechnik{ja 

T{rol{si biztons{gtechnikai szab{lyok alkalmaz{sa 

Palackban lévő ismeretlen hűtőközeg-tartalom azonosít{sa 

Hűtőközegek és hűtőgépolajok kezelésének biztons{gtechnikai előír{sainak 

ismeretei 

Savass{g vizsg{lat, savtartalom meg{llapít{sa  

 

6.3.2. Hűtőkörök szerelése 128 óra 

A megadott szerelési technológia ismeretében, valamint a 

rendeletekben leírtak alapj{n kialakítja a biztons{gos munkavégzés 

körülményeit. 

Kiv{lasztja, és biztons{ggal haszn{lja a szerelési technológi{ban 

haszn{latos szersz{mokat, eszközöket.  

Hűtő- és hőszivattyúhoz kapcsolódó csőh{lózat szerelési ismeretei 

Z{rtrendszerű technológia alkalmaz{sa 

Hűtőköri-rendszer nyom{sprób{ja és v{kuum prób{ja  

Működési paraméterek mérése, ellenőrzése, elemzése 

Hűtőközeg-lefejtés technológi{ja 

A leszívató készülék teljesítményének növelése push-pull módszerrel 

Lefejtett hűtőközeg szerelői tisztít{sa, „regener{l{sa” 

A hűtőközeg lefejtése sor{n betartandó biztons{gi óvintézkedések 

Hűtőközeg betöltésének lehetőségei  

Csoport aggreg{t egység alkotóelemei és elhelyezésének körülményei 

Leolvaszt{si megold{sok 

Hibakeresés és javít{s 

Töltet mennyiség okozta hibalehetőségek ismeretei 

Karbantart{si feladatok 

Vezérlés, szab{lyoz{s be{llít{s{nak hibalehetőségei 

Olajcsere folyamata 

Kiviteli tervek értelmezése 

 

6.3.3. Sziv{rg{svizsg{lat 96 óra 
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Sziv{rg{svizsg{lati módszerek 

Sziv{rg{svizsg{lati előír{sok 

Sziv{rg{svizsg{lat technológi{ja 

Sziv{rg{svizsg{ló eszközök , műszerek alkalmaz{sa 

Sziv{rg{svizsg{lat kiértékelése 

Sziv{rg{svizsg{lat dokument{l{sa 
 

6.6. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

A 11414-12 azonosító sz{mú 

Légtechnikai berendezés-szerelés  

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tant{rgyai, témakörei 
A 11414-12 azonosító sz{mú Légtechnikai berendezés-szerelés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő 

kompetenci{k 

 

7. Légtechnika tant{rgy        96 óra 

 

7.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók a kor{bbi tanulm{nyaik sor{n elsaj{tított alapismeretek birtok{ban a 

légtechnikai berendezések üzembe-helyezésének, beszab{lyoz{s{nak műveleteit el 

tudj{k végezni. Ismerjék meg és tudj{k gyakorlatban alkalmazni a légcsatorna 

h{lózatok, légkezelő- és klímaberendezések telepítésének és üzembe-

helyezésének, működtetésének menetét.  

 

7.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 

 

7.3. Témakörök 

 

7.3.1. Légtechnikai ismeretek 32 óra 
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A szellőzés- és klímatechnika alapismeretei 

Komfortérzés jellemzői 

Szellőzési módok  

Légkezelő rendszerek nyom{sviszonyai 

Ventill{torok jellemzői 

Klimatiz{l{s jellemzői 

Légkezelő központok jellemzői 

 

7.3.2. Légtechnikai szerelési ismeretek 32 óra 

A légcsatorna h{lózattal szemben t{masztott követelmények 

Csőkötés típusok, kialakít{suk, kötésmódjaik 

Légcsatorna méretezése, szükséges keresztmetszet meghat{roz{sa felvett 

sebesség alapj{n 

A légcsatorna súrlód{si és alaki ellen{ll{sa 

Légcsatorn{k szigeteléstechnológi{i 

Légcsatorna rendszer szerelvényei 

Légcsatorn{ba épített szab{lyozó szerelvények 

Légcsatorna h{lózatok zajforr{sai 

Légtechnik{ban alkalmazott szűrők jellemzői 

Légtechnikai h{lózatok beszab{lyoz{sa 

Hővisszanyerő berendezések jellemző tulajdons{gai 

Hővisszanyerő berendezések csoportosít{sa, fajt{i 

 

7.3.3. Üzemeltetési ismeretek  32 óra 

Légtechnikai h{lózatok mérése, beszab{lyoz{sa 

Mérőhelyek kialakít{sa légcsatorn{n 

Légcsatorna nyom{smérés, sebesség- és térfogat{ram-mérés, 

hőmérsékletmérés  

Klímarendszerek tisztít{sa, karbantart{sa 

Műszaki {tad{s-{tvételi elj{r{s menete és dokument{l{sa 

 

7.4. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói 

tevékenységform{k (aj{nl{s) 

 

7.5. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

8. Légtechnika gyakorlata tant{rgy 288 óra 

 

8.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja 

A tanulók képesek legyenek a központi légkezelő berendezéseket és 

klímaberendezéseket telepíteni, üzembe helyezni és azokat beszab{lyozni. A 

szükséges légtechnikai méréseket el tudj{k végezni, és megfelelően kiértékelni és 

dokument{lni. 
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8.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tant{rgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és 

szakmai tartalmakra épül. A belépés feltételeként meghat{rozott szakképesítések 

szakmai tartalmaira épül a tant{rgy tematik{ja. 

 

8.3. Témakörök 

 

8.3.1. Légtechnikai szerelések 128 óra 

A légcsatorna h{lózat szerelési műveletei 

Különböző csőkötés típusok kialakít{sa, kötésmódjaik alkalmaz{sa 

Légcsatorn{k szigetelésének alkalmaz{sa 

Légtechnikai h{lózatok beszab{lyoz{sa 

Légkezelő központok szerelése, karbantart{sa 

Hővisszanyerő berendezések kialakít{s{nak saj{toss{gai 

 

8.3.2. Klímatechnikai szerelések 128 óra 

Komfort és ipari léghűtő berendezések telepítése, karbantart{sa, javít{sa 

Folyadékhűtő és fan-coil berendezések szerelése, karbantart{sa, javít{sa 

Üzembe helyezési elj{r{sok 

Klímarendszerek tisztít{sa, karbantart{sa 

Műszaki {tad{s-{tvételi elj{r{s menete és dokument{l{sa 

A klímarendszer szab{lyzó, vezérlő elemeinek be{llít{sa 

 

8.3.3. Mérési, dokument{l{si ismeretek 32 óra 

Légcsatorna nyom{smérés, sebesség- és térfogat{ram-mérés, 

hőmérsékletmérés  

Mérési jegyzőkönyv elkészítése 

Az előírt paraméterek mérése, illetve a mért értékek dokument{l{sa. 

 

8.4. A tant{rgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 


