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Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
OKJ szám: 34 582 12

Engedélyszám: E-001290/2015/A046

A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség

hiányában a képzés megkezdhető a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított
27/2012. (VIII. 27.) NGM rend. 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai

hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz
termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát
végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza
a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban.
Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja.
Közműhálózatot épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.

Az oktatott modulok:

10209-12 Épületgépészeti csővezeték szerelés
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi
feladatok

10218-12 Víz és csatornarendszer szerelő feladatok
10217-12 Közműcsőhálózat szerelő feladatok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:
 Képzés hatékonyágának növelése (16 óra, 8 óra/nap, a képzés elején)
 Munkavállalás elősegítése (24 óra, 6 óra/nap, a képzés végén)

A vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzés óraszáma: 288 óra elmélet + 672 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést kiegészítő
tevékenység, összesen 1000 óra.

A képzés intenzitása: 6 óra/nap, amely indokolt esetben napi 8 órára növelhető.

A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 6-8 hónap.
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A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.

Maximális csoportlétszám: 30 fő.

Szakképesítés megszerzését igazoló dokumentum: OKJ bizonyítvány, Víz-, csatorna- és
közmű-rendszerszerelő szakképesítés

OKJ vizsgatevékenységek: gyakorlati, szóbeli.


