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Kedves Érdeklődő! 

 

Szeretettel üdvözöllek az épületgépészet iránt érdeklődők széles körében, és örülök, hogy az épületgépész technikus szakma 
felkeltette az érdeklődésedet. 

Összegyűjtöttem neked mindent fontos információt, amit egy professzionális szakembernek tudnia kell, ha ezt a szakmát 
választja. 

 

Az épületgépész technikus szakma 

Szakmajegyzék száma: 5 0732 0701 

Az épületgépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

Részletek 

Az épületgépész technikus feladata biztosítani egy épület kényelmes használatához a megfelelő technológiákat, ellátja az 
épületek gépészeti szerelésével, felújításával és karbantartásával kapcsolatos feladatokat. A felhasználó számára megfelelő 
komfortérzetet biztosító ivóvíz-, szennyvíz-, szellőzési-, klimatizálási-, fűtési- és gáz-rendszereket épít ki. Irányítja, felügyeli az 
egyes szakági szerelőket olyan módon, hogy közben velük közösen is szerelési munkát végez. Szakági tervegyeztetést 
követően a kivitelezési dokumentáció alapján ellátja a munkaszervezési feladatokat. Kezeli az egyes kivitelezési 
dokumentumokat. Elvégzi a gépészeti rendszerek próbaüzemeltetését és az esetlegesen felmerülő hibákat kijavítja, elhárítja. 
Az épületgépész technikus kapcsolatot tart a megrendelővel, javaslatokat tesz a megrendelői igényeket kielégítő technológiai 
megoldásokra. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó problémamegoldó készséggel, térlátással, műszaki affinitással rendelkezik, szereti az 
alkotómunkát és a komplex kihívásokat. Jelenleg nagyon kedvező a piaci környezet, hiszen hatalmas kereslet van a jól képzett 
szakemberekre és vállalkozókra egyaránt.  

Az épületgépész technikus szakképzettséggel rendelkező: 

• az építőiparban alkalmazott szakági terveket feldolgozza, javaslatokat tesz a terv javítására, azok alapján összetett 
épületgépészeti rendszereket alakít ki; 

• az egyes szakági tervek alapján meghatározza a munkával kapcsolatos szervezési, irányítási feladatokat, kialakítja 
a munkahelyi feltételeket, részletes ütemtervet készít; 

• javaslatot tesz a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra; 

• ellenőrzi a kivitelezés műszaki tartalmát, javaslatot tesz a terv és a hibák javítására; 

• kapcsolatot tart a megrendelő, tervező, kivitelező és beszállító között; 

• kezeli a kivitelezés dokumentumait, az elektronikus építési naplót; 

• közreműködik az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, 
elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében; 

• szervezi és irányítja az üzemeltetési és karbantartási feladatokat. 
 

Bízom benne, hogy a leírás alapján érthetővé vált számodra is, hogy milyen feladatok várnak Rád, ha ezt a szakmát választod. 

Amennyiben kérdésed van akár a szakmával, képzéssel kapcsolatban, vagy máris jelentkeznél, keresd fel a 
www.tudasepito.hu oldalt, ahol minden fontos információt megtalálsz. 
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