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07324007 számú a Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő szakkép-
zés megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket 

megalapozó programkövetelmény  
 

1 A javaslatot tevő adatai1 

1.1 Természetes személy esetén: 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: 

1.2.1 Név: Szakképzésért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 

2.2 Ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 0732 Építőipar, magas- és mélyépítés 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés 

3.1  Megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 
összefüggése2: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-
tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-
ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-
jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-
határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-
hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály:  
- 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésé-

nek közegészségügyi feltételeiről 
 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-
szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 
munkakör leírása: 

A vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő a különböző technológiai vízkezelő rendsze-
rek, uszodák, fürdők, házi medencék, vízgépészeti- és csatorna berendezések, szivattyúk, víz- 
és szennyvízkezelő berendezések, közmű és technológiai készülékek, szerelvények beszerelé-
sét, beüzemelését és karbantartását végzi. Munkája során beépíti a vízgépészeti és technológi-
ai berendezéseket: csatlakoztatja a technológiai, víz, fűtési, lefolyó, villamos energiaellátó és 
kisfeszültségű vezérlő hálózatokhoz; biztosítja a beüzemelés feltételeit. Elvégzi a berendezé-
sek felújítási, javítási, karbantartási és időszakos ellenőrzési munkáit; üzemelteti a vízgépé-
szeti és technológiai berendezéseket. Szakszerűen használja a szereléshez szükséges anyago-
kat, szerszámokat, munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. 
Ismeri az általa üzemeltetett berendezések és rendszerek működését, jellemző paramétereit, 
azok optimális és betartandó értékeit. Ismeri az üzemeltetés feladatait és beavatkozási lehető-
ségeit. Munkáját a vonatkozó technológiai utasítások betartásával, munkájáért felelősséget 
vállalva végzi. Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet, vezeti az 
üzemeltetési és karbantartási naplókat. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Betartja a munkavé-
delmi, a környezetvédelmi, higiéniai előírásokat. Csapatmunkában dolgozik; együttműködik a 
szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi az új 
megoldásokat. Alapszinten olvas idegen nyelvű szakmai anyagokat; törekszik a nemzetközi 
trendek megismerésére. 
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6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 
állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

6.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-
ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség3: középfokú végzettség, 

7.2 Szakmai előképzettség:  

Víz- és csatornarendszer-szerelő (4 0732 07 04)  
(Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 34 582 12) 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 400 

8.2 Maximális óraszám: 500 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-
szám Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
1. Munkáját a munka-

védelmi, tűzvédelmi 
és környezetvédelmi 
előírások alapján 
végzi. 

Ismeri a munka-
végzéshez kapcso-
latos munkavédel-
mi, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi 
szabályokat, előírá-
sokat, a védő be-
rendezéseket és a 
védőfelszereléseket. 

Elkötelezett a bizton-
ságos munkavégzés 
mellett, elfogadja a 
csoportmunka elveit, 
szabályait. 

A munkavégzés 
során betartja a 
munkavédelmi, 
tűzvédelmi és kör-
nyezetvédelmi 
szabályokat, előírá-
sokat. Felelősséget 
vállal önmaga és 
társai biztonságá-
ért. 
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Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek 

Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
2. Beépíti a vízgépésze-

ti, kalorikus és ve-
gyipari technológiai 
berendezéseket; 
csatlakoztatja az 
energiaellátó, tech-
nológiai, víz, fűtési, 
lefolyó hálózatok-
hoz; biztosítja a be-
üzemelés feltételeit. 

Ismeri a technoló-
giai, víz-, csatorna- 
és fűtéstechnikai 
hálózatokban al-
kalmazandó megol-
dásokat, technoló-
giákat. Ismeri a 
szerelvényeket, 
berendezéseket, 
azok funkcióját, 
beépítési feltételeit. 

Törekszik a legújabb 
és legkorszerűbb 
technikák használatá-
ra a környezettuda-
tosságot, gazdaságos-
ságot, az anyag- és 
energiatakarékossá-
got figyelembe véve. 
 

Önállóan kiválaszt-
ja a kötéshez, rög-
zítéshez szükséges 
anyagokat és se-
gédanyagokat. 

3. Csatlakoztatja az 
elektromos készülé-
keket, elkészíti az 
erős- és gyengeára-
mú villamos beköté-
seket. 

Ismeri a készülékek 
villamos csatlakoz-
tatásának feltételeit, 
anyagait és eszkö-
zeit. Olvassa és 
értelmezi az elekt-
romos és vezérlési 
hálózati rajzokat. 
Alapszinten ismeri 
a szakmai idegen 
nyelvet, szakszava-
kat. 

4. 
 

Műszerrel ellenőrzi, 
szükség esetén cseré-
li a villamos vezeté-
keket és a hibás 
elektromos alkatré-
szeket. 

Munkáját az érintés-
védelmi szabályok 
betartásával végzi.  

Önállóan elvégzi a 
villamos ellenőrzé-
si feladatokat; fele-
lősen dönt a szük-
séges cserékről. 

5. Elvégzi a vízgépé-
szeti és technológiai 
berendezések felújí-
tási, javítási, karban-
tartási és időszakos 
ellenőrzési munkáit. 

Ismeri és alkalmaz-
za a szakma- speci-
fikus berendezések 
és alkatrészeik jel-
lemzőit, szerelési 
fogásait. 

Precízen végzi a javí-
tási és karbantartási 
munkafolyamatokat. 

A technológiai 
előírások és vezetői 
utasítások alapján 
önállóan és hibát-
lanul végzi el a 
munkafolyamato-
kat.  

6. Üzemelteti a vízgé-
pészeti és technoló-
giai berendezéseket. 

Ismeri a rendszerek 
feladatát és műkö-
dését, a beavatkozó 
eszközöket és azok 
hatását a folyama-
tokra.  

Törekszik a techno-
lógiai berendezések 
és rendszerek ener-
giatakarékos, környe-
zetkímélő működteté-
sére. 

Képes megítélni 
saját kompetenciá-
jának határait; fele-
lősséget vállal 
munkájának minő-
ségéért. 

7. Kezeli és karbantart-
ja a különböző nyo-
másfokozó, szenny-
vízátemelő, nyomás-
csökkentő berende-
zéseket. 

Ismeri a berendezé-
sek működését, 
műszaki és üzemi 
jellemzőiket; elle-
nőrzési, kezelési és 
karbantartási fela-
dataikat.  

Munkáját a technoló-
giai és vezetői utasí-
tások betartásával, 
környezet- és ener-
giatudatosan, maxi-
mális precizitásra 
törekedve végzi. 

Technológiai és 
kezelési utasítások 
alapján feladatát 
önállóan végzi. 

8. Kezeli és karbantart-
ja a különböző víz-
szűrő, vízlágyító, 
víz- és szennyvíz-
tisztító berendezése-
ket. 
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Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek 

Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
9. Kezeli és karbantart-

ja a különböző hő-
cserélőket és egyéb 
termikus berendezé-
seket 

10. Kezeli és karbantart-
ja a különböző vegy-
szeradagolókat és 
egyéb, az uszoda-
technológiában és 
vízgépészetben 
használt vegyipari 
berendezéseket. 

Vízkémiai ismere-
tekkel rendelkezik a 
vízkezelő és vegy-
szeradagoló beren-
dezések működteté-
séhez és karbantar-
tásához. 

11. Felszereli és besza-
bályozza a mérő-, 
szabályozó- és ve-
zérlőkörök elemeit 
és készülékeit. 

Ismeri a vezérlő, 
szabályozó, folya-
matirányító rend-
szerek felépítését, 
működését; a beépí-
tés és beszabályo-
zás követelményeit; 
szerepüket a rend-
szer működésében. 

Precízen elvégzi a 
szerelési és beszabá-
lyozási munkafolya-
matokat. 

Munkáját önállóan 
végzi, képes az 
elvégzett munka 
minőségének elle-
nőrzésére.  

12. Elvégzi a nyomás- 
termikus és vízkémi-
ai méréseket; alkal-
mazza a mérőműsze-
reket és értelmezi a 
mérési eredményeket 

Tudja kezelni a 
beépített és kézi 
mérőműszereket. 
Ismeri a mért jel-
lemzők követel-
ményértékeit.  

Törekszik feladatai-
nak megtervezésére 
és azok nyilvántartás-
ára.  

A méréseket önál-
lóan végzi. Ponto-
san követi a köve-
telményektől való 
eltérés esetén érvé-
nyes eljárásokat. 

13. Programozza a víz-
gépészeti és techno-
lógiai berendezések 
automatikáját. El-
végzi a szabályozók 
finombeállítását, a 
programozható ké-
szülékeken szoftvert 
frissít. 

Ismeri a szabályo-
zás- és vezérlés-
technika alapfo-
galmait, eszközeit 
és szoftvereit. 

Törekszik az önkép-
zésre, követi a szakte-
rületen zajló műszaki 
fejlődést. Törekszik 
az általa kezelt készü-
lékek precíz működ-
tetésére. 

Képes megítélni 
saját kompetenciá-
jának határait; fele-
lősséget vállal be-
avatkozásaiért. 

14. Elvégzi a munkájá-
val kapcsolatos ad-
minisztrációs tevé-
kenységet. 

Ismeri a dokumen-
táció tartalmi és 
formai követelmé-
nyeket.  

Precízen vezeti az 
üzemeltetési és kar-
bantartási naplókat és 
bizonylatokat. Az 
IKT eszközöket tuda-
tosan kezeli, a digitá-
lis dokumentációt 
nagy pontossággal 
készíti és vezeti. 

Önállóan képes a 
bizonylatokat ke-
zelni, rendszerezni. 
 

15. Költségbecslést ké-
szít a berendezések 
beépítéséről, javítá-
sáról. 

Ismeri az elvégzen-
dő feladat anyag-, 
eszköz- és munka-
igényét, tisztában 
van a piaci árakkal. 

Törekszik az anyag- 
és energiatakarékos, 
környezetkímélő 
megoldások megva-
lósítására.  

Felelősséget vállal 
saját ajánlata mű-
szaki tartalmáért és 
gazdasági megfele-
lőségéért. 
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Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek 

Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
16. Javaslatot ad a be-

rendezések beépíté-
sére, alkalmazására, 
korszerűsítésére, 
kezelésére és karban-
tartására. 

Részletesen ismeri 
a szakterület beren-
dezéseinek műkö-
dését, ismeri elő-
nyeiket és hátránya-
ikat. 

Figyelemmel kíséri a 
szakma fejlődését, 
nyitott alkalmazni új 
eljárásokat és beren-
dezéseket 

Új megoldások 
alkalmazásával is 
képes az önellenőr-
zésre, hibái javítá-
sára. 

17. Kapcsolatot tart az 
ügyfelekkel. 

Ismeri az udvarias 
kommunikációs 
formákat, szabá-
lyokat.  

Igyekszik az ügyfél 
érdekeit felismerni és 
képviselni. 

Felelősséget vállal 
a saját munkája 
minőségéért. 

18. Munkaterületét ösz-
szerendezi, tiszta 
állapotban átadja. A 
keletkezett hulladé-
kot, törmeléket arra 
vonatkozó szabályo-
zások alapján kezeli. 

Ismeri a munka 
befejezésének pro-
tokollját. 

Fontosnak tartja a 
munkaterület kultu-
rált átadását. 

Önállóan elvégzi a 
munka befejezését 
követő folyamato-
kat. Kezeli a kelet-
kezett hulladékot. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A vízgépészeti és technológiai berendezés-szerelő magas technológiai színvonalat képviselő, 
összetett műszaki berendezéseket szerel, üzemeltet és tart karban. Szükség esetén személye-
sen képes elvégezni az előképzettségi feltételt jelentő víz- és csatornarendszer-szerelő felada-
tait is, de a napi munkájához szükséges ismeretanyag és képességek jelentősen meghaladják 
azt. Ezek az ismeretek és képességek tudását flexibilissé teszik; rövid továbbképzés és betanu-
lás után alkalmassá válhat a szűkebb szakterületen kívül (technológiai vízkezelő rendszerek, 
uszodák, fürdők, házi medencék, vízgépészeti- és csatorna berendezések, szivattyúk, víz- és 
szennyvízkezelő berendezések, közmű és technológiai készülékek, szerelvények beszerelése, 
beüzemelése és üzemeltetése, karbantartása) vegyipari és energetikai technológiai rendszerek 
szerelésére, karbantartására és üzemeltetésére is. A víz- és szennyvízkezelő rendszerek fo-
lyamatos működtetése és fejlődése, a gyógyvízhasznosítás és a wellness-turizmus fejlődése, a 
házi úszómedencék számának folyamatos bővülése várhatóan a jövőben is jelentős szakem-
berigényt generál.  

Jelenleg betölthető munkakörök:  
• Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő 
• Távfűtő-karbantartó 
• Víz- és csatornaépítő 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

                                                           
4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány. 

Egyéb feltételek: -  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezések elmé-
leti ismeretei 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgatevékenység 24 db, írásban vagy számítógépen megoldandó tesztfeladatból 
áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszö-
rös választás, válaszok illesztése) is, de jellemzően egyszerű számítási, kifejtős és fele-
letalkotó feladatok.  
Az írásbeli vizsga témaköreit és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámot az aláb-
bi táblázat tartalmazza: 

 

Témakör 
 Kérdések 

száma  

Vízgépészeti és technológiai készülékek/termékek/szerelvények technoló-
giai utasításokban, leírásokban szereplő szakmai jellemzőivel kapcsolatos 
ismeretek, kérdések, feladatok, számítások   

6 

A vízgépészeti és technológiai berendezések és anyagok szereléstechniká-
jával kapcsolatos ismeretek 

2 

Villamos gépek alapjai 2 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 2 

Kalorikus, villamos és vízgépészeti mérések és számítási feladatok 6 

Irányítástechnikai alapok, vezérlés- és szabályozástechnikai alapok 4 

Speciális munkavédelmi ismeretek 2 

Összesen: 24 

A vizsgához segédanyag nem használható.  

 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  75 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:    30 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján 
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési 
útmutató tartalmazza 
 

Értékelési szempontok Súlyozás 

Műszaki, technológiai, elektromos kapcsolási 
rajz olvasása és értelmezése 

15% 

A feladatokban szereplő számításokat helyesen 
elvégzi, a mértékegységeket helyesen használja  

15% 

A szakkifejezéseket érti és helyesen használja, a 
komplex összefüggéseket is helyesen alkalmazza 

10% 

Válaszai megfelelő szakmai ismereteket tükröz-
nek 

50% 

Munkavédelem 10% 

 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-
szám legalább 60 %-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vízgépészeti és technológiai berendezés szerelési 
beüzemelési, karbantartási, üzemeltetési gyakorlati vizsga 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A vizsgatevékenység célja a tanulási eredmények mérése és értékelése.  

• Munkáját a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások alapján 
végzi. 

• Beépíti a vízgépészeti, kalorikus és vegyipari technológiai berendezéseket; 
csatlakoztatja az energiaellátó, technológiai, víz, fűtési, lefolyó hálózatokhoz; 
biztosítja a beüzemelés feltételeit. 

• Csatlakoztatja az elektromos készülékeket, elkészíti az erős- és gyengeáramú 
villamos bekötéseket. 

• Műszerrel ellenőrzi, szükség esetén cseréli a villamos vezetékeket és a hibás 
elektromos alkatrészeket. 

• Elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet. 
• Munkaterületét összerendezi, tiszta állapotban átadja. A keletkezett hulladékot, 

törmeléket arra vonatkozó szabályozások alapján kezeli. 

A vizsgázó az alábbi gyakorlati tevékenységeket hajtja végre: 

• A megkapott tervdokumentáció alapján a munkaterület, a beépítendő berende-
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zés, a szükséges csőanyagok és szerelvények előkészítése 
• a csatlakozó csővezetékek méretre szabása,  
• a berendezés beszerelése és rögzítése, 
• a szerelvények tömítése, 
• a berendezés és a szerelvények nyomáspróbája, 
• a berendezés elektromos oldali bekötése és feszültség alá helyezése, 
• a szükséges ellenőrzési feladatok elvégzése, 
• a berendezés beüzemelése, 
• ellenőrző mérések elvégzése és dokumentálása, 
• a hulladékok összetakarítása; a maradék anyagok és a szerszámok megfelelő 

elhelyezése, a munkaterület átadása, 
• a munkavégzés befejezése után az elvégzett munka szóbeli ismertetése és in-

dokolása, 
• a vizsgamunkával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  240 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   70 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Értékelési szempontok Alszempontok súlyozás 
A tervdokumentáció megfelelő 
értelmezése; a gyakorlati feladat 
előkészítési fázisainak betartása, 
a munkaterület és munkafolya-
matok előkészítése 

 15% 

A szerelési technológiák helyes 
alkalmazása, szerelvényezés, 
berendezési tárgyak, készülékek 
szakszerű elhelyezése, felszere-
lése 
 

1) a megfelelő szerszámok 
kiválasztása 
2) a szerszámok szakszerű 
használata 
3) a megfelelő anyagok és 
segédanyagok alkalmazása 
4) a technológiai fázisok 
sorrendjének betartása 
5) alkalmazott technológia 
minősége  
6) méretpontosság 
7) takarékos anyaghasználat 
 

40% 

A tömörségi próba, az egyéb 
ellenőrzési és beüzemelési fela-
datok és mérések helyes elvég-
zése és dokumentálása 

 10% 

Az elvégzett munka szóbeli 
bemutatása, a feltett kérdések 
helyes megválaszolása 

 20% 

A gyakorlati feladat ideje alatt 
betartotta-e a speciális munka-
védelmi előírásokat, illetve vi-
selte-e a munkafolyamatnak 
megfelelő védőfelszereléseket 

 10% 

A munka befejezését követően a 
munkaterületet mennyire tisztán 
és rendezetten hagyta; a szer-

 5% 
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számokat, eszközöket, a fel nem 
használt anyagokat, hulladékot 
megfelelően elhelyezte-e 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-
szám legalább 60 %-át elérte. 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:- 

 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

− Berendezési tárgyak (vízkezelő berendezések, technológiai berendezések) 
− Kéziszerszámok, és gépi szerszámok, berendezések a csőhajlításhoz, csővágáshoz és 

tisztításhoz, csővezeték forrasztásához, hegesztéshez és egyéb munkafeladatokhoz 
− Mérő- és jelölőeszközök 

− Csővezetékek, szerelvények és berendezések szereléshez szükséges anyagok és segéd-
anyagok (különböző alapanyagú idomok, biztonsági szerelvények, csőanyagok, tömí-
tések, rögzítő szerelvények) 

− Befogó- és rögzítő szerkezetek 

− Kiépített mérési körök 
− Kompresszor 

− Az elektromos szerelés kéziszerszámai és segédanyagai 
− Elektronikus szervizműszer, univerzális villamos mérőműszerek, lakatfogó 
− Egyéb mérőeszközök: távolságmérő eszközök, szögmérő eszközök, manuális és digi-

tális vízszintmérők, hőmérsékletmérő eszközök, nyomásmérő műszer, diagnosztikai 
eszközök  

− Szivattyú 

− Szennyvíztisztító berendezése 
− Visszamosható szűrő 

− Vízgépészeti berendezésekhez szükséges speciális szerszámok 
− Vízlágyító berendezés 
− Vízminta elemző 

− Víztisztító berendezés 
− Nyomáspróba berendezések 

− Hordozható számítógép a megfelelő szoftverekkel 
− Létrák, állványok, szállító és takarítóeszközök 

− Munkavédelmi eszközök, védőfelszerelések 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok: - 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: - 
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12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

-- 


