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SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

9.C osztály: 140 óra összefüggő szakmai gyakorlat: 

 

 

10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

 

Épületgépészeti csővezetékek gyakorlata tantárgy 

 

Csőszerelés előkészítése  
- Használja a csőszerelés előkészítésének műszereit, szerszámait, mérőeszközeit. 

- Csőszerelés és csőkötés előkészítésének műszereit ismeri, szerszámait, 

mérőeszközeit használja. 

- Szerelő kőműves munkákat végez kéziszerszámokkal (faláttörést, födém 

átfúrást horony-falvésés) csőrögzítést készít. 

- Szerelő kőműves munkákat végez kéziszerszámokkal (faláttörést, födém 

átfúrást horony-falvésés) csőrögzítést készít. 

- Elhelyezi az épületgépészeti csőrögzítéseket függesztéseket 

 
Vezetékhálózat kialakítása 

- Acélcsövön, csőalakítást végez hideg és meleg technológiával. 

- Csőmenetet készít kézi és gépi úton. 

- Acélcsöveken, vörösrézcsöveken és műanyagcsöveken csőkötéseket és 

elágazásokat készít. 

- Oldható és nem oldható kötéseket készít. 

- Vörösréz vezetéken csőalakítást végez, csőkötést készít keményforrasztással. 

- Tömítések ismerete és használata, korrózió elleni védekezés, szigetelés szerelési 

technológiája. 

- Ellenőrzi a csőkötések tömörségét. 

- Elhelyezi az épületgépészeti csővezetékek, szigetelését a szerelési technológia 

szerint.  

 

Csőhálózat üzembe helyezése 
- Csőhálózaton tisztítási feladatot végez és mérési beszabályozási műveleteket 

elvégzi és nyomáspróbát végez. 

- Csőhálózaton tömörség ellenőrzése, üzembe helyezése és a végzett munkát 

dokumentálja. 

- Elkészült csőhálózaton nyomáspróbát végez, tömörséget ellenőrzi. 

- Dokumentálja az üzembe helyezést megelőző csőhálózaton végzett munkákat. 

-  

 



10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret  

 

Épületgépészeti rendszerek gyakorlata tantárgy 

 

Épületgépészeti alapfogalmak  

- Alap épületgépészeti számítások ismerete és a mérőszalag, tolómérő, 

mikrométer használata. 

- Hőmérséklet, mérése, mérőeszközök használata. 

- Hőszükséglet meghatározása számítással és a csövekben keletkezett 

veszteségek ismerete. 

 

Épületgépészeti dokumentációk  

- Épületgépészeti tervdokumentációk tervjeleinek ismerete, műszaki adatok 

értelmezése, valamint kapcsolási vázlatok készítése szakáganként. 

- Egyszerű kapcsolási vázlatok készítése (szakáganként külön kapcsolási vázlat) 

Épületgépész szakáganként anyagjegyzéket és költségvetést készít. 

- Az elkészített kapcsolási vázlatról szakáganként anyagjegyzék készítése, 

anyagköltség kiszámítása. 

- Épületgépészeti szerelvények ismerete és beépítésük a hálózatokba. 

- Munkahelyi dokumentáció készítése, jegyzőkönyvek kitöltése. 

- Épületgépészetben használt méretezési és költségvetési programok használat. 

 

Épületgépészeti rendszerelemek 

- Szelepek, csapok, tolózárak csatlakozása csővezetékbe, menetes, karimás, és 

nem oldható kötéssel. 

- Biztonsági szelepek, szerelvények beépítése csővezetékbe felszerelése 

berendezésre. 

- Szivattyú beépítése, jelleggörbe szerkesztése mérés alapján. 

- Ventillátorok beépítése, szabályozása. 

 

 


