
1. A szakma alapadatai 

Az ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat 

A szakma megnevezése: Központifűtés-és gázhálózatrendszer-szerelő 

A szakma azonosító száma: 4 0732 07 03 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Épületgépészet ágazati alapoktatás 

 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása 

A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő feladata, biztosítani egy épület 

komfortos használatához a megfelelő fűtéstechnikai megoldásokat, ötvözve a melegvíz-

ellátással. Hazánkban a fűtési szezon az év felét kiteszi, s a fűtési rendszerek 

nagytöbbségét még mindig valamilyen gáztüzelésű hőtermelő berendezés látja el. A 

szerelő feladatai közé tartoznak új rendszerek kiépítései, a meglévő rendszerek 

felújításai, karbantartása, bővítése, felszerelni illetve beszerelni a gáztüzelő 

berendezéseket. Szakági tervegyeztetést követően a kivitelezési dokumentáció alapján 

ellátja az elsődleges munkaszervezési feladatokat. Kiszámolja az anyagszükségeltet, 

árajánlatokat készít a munkafolyamati szinten lebontva. Kitölti, kezeli az egyes 

kivitelezési dokumentumokat, építési naplót, e-építési naplót, lefolytatja a szakági 

átadási átvételi eljárásokat. Ellenőrzi az egyes szerszámok, eszközök műszaki állapotát, 

elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat, figyeli, betartja és betartatja a 

munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat a szerelés/kivitelezés során. Elvégzi a 

fűtési rendszerek próbaüzemeltetését és az esetlegesen felmerülő hibákat kijavítja, 

elhárítja. Elvégzi a hidraulikai beszabályozási és beállítási feladatokat. A szerelő 

önállóan tartja a kapcsolatot a megrendelővel, javaslatokat tehet az 

energiahatékonyságot és gazdaságot szem előtt tartva a technológiai megoldásokra. A 

hagyományos gáztüzelésű hőtermelő berendezéseket egyre nagyobb mértékben váltják 

fel a megújuló energiahasznosító berendezések. A szerelő feladata ezeket a rendszereket 

telepíteni, beszerelni, fűtési rendszerrel összepárosítani. Szükséges a hőleadókat is 

korszerűsíteni, így a szerelőnek tisztában kell lennie az innovatív és jövőbemutató 

megoldásokkal, mint például a felületfűtési rendszerekkel. 

 



3. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

3.1.Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

3.2.Alkalmassági követelmények: 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 

4. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Központifűtés- és 

gázhálózatrendszerszerelő 

7521 Központifűtés- és 

csőhálózatszerelő 

 7521 Vízvezeték- és 

központifűtésszerelő 

 7521 Vezeték- és csőhálózat-

szerelő 

 7521 Gázszerelő 

 7521 Gázvezeték szerelő 

 7511 Gázkémény készítő 

 7522 Kémény és légtechnika 

szerelő 

 7511 Gázkémény készítő 

       

    

 


