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Kedves Érdeklődő! 

 
Szeretettel üdvözlöm az épületgépészet iránt érdeklődők széles körében, és örülök, hogy a központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelő szakma felkeltette az érdeklődését. 

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

 

A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő szakma 

Szakmajegyzék száma: 4 0732 0703 

Az épületgépész ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul, azonban felnőttképzés esetén lehetőség 
van gyorsabban és előbb befejezni a tanulmányokat.  

Minden felnőtt esetén beszámításra kerülnek a korábban folytatott tanulmányok és megszerzett ismeretek, gyakorlatok, 
majd ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes képzések időtartama, így lehetőség van gyorsabban és előbb 
befejezni a tanulmányokat, mint azt 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt) meghatározza. 

 

Részletek 

A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő feladata biztosítani egy épület komfortos használatához a megfelelő 
fűtéstechnikai megoldásokat, ötvözve a melegvíz-ellátással.  

A szerelő feladatai közé tartoznak új rendszerek kiépítései, a meglévő rendszerek felújításai, karbantartása, bővítése, 
felszerelni, illetve beszerelni a gáztüzelő berendezéseket, illetve azok égéstermék elvezető rendszereit. Szakági 
tervegyeztetést követően a kivitelezési dokumentáció alapján ellátja az elsődleges munkaszervezési feladatokat. Kitölti az 
egyes kivitelezési dokumentumokat, lefolytatja a szakági átadási-átvételi eljárásokat. Elvégzi a fűtési rendszerek 
próbaüzemeltetését és az esetlegesen felmerülő hibákat kijavítja, elhárítja. A szerelő önállóan tartja a kapcsolatot a 
megrendelővel, javaslatokat tehet az igényeket kielégítő, minőségi műszaki megoldásokra. 

Ajánlott mindenki számára, aki erős műszaki vénával rendelkezik és érdeklődik az energetika, különösen a fűtési rendszerek 
és a földgáz felhasználása iránt. Ez a szakma remek elhelyezkedési lehetőséget nyújt a gázelosztó társaságoknál, kivitelező 
cégeknél és a vállalatok, vállalkozások karbantartási egységeinél. 

A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő szakképzettséggel rendelkező: 

• fűtési rendszereket, komplett gázhálózatot és a hozzá tartozó égéstermék elvezető berendezést építi ki; 

• ismeri és alkalmazza a modern fűtéstechnikai megoldásokat; 

• értelmezi a szakági terveket és azok alapján felállítja a munkafolyamatok sorrendjét, elkészíti a munka 
megkezdéséhez, illetve lezárásához szükséges dokumentumokat; 

• árajánlatokat készít; 

• végrehajtja az időszakos ellenőrzési, karbantartási, javítási, felújítási feladatokat. 

Bízom benne, hogy a leírás alapján érthetővé vált az Ön számára is, hogy milyen feladatok várnak Önre, ha ezt a szakmát 
választja. 

Amennyiben kérdése van akár a szakmával, képzéssel kapcsolatban, vagy máris jelentkezne, kérem keresse fel a 
www.tudasepito.hu oldalt, ahol minden fontos információt megtalál. 

 

Budapest, 2022. 06. 23.  

 

     ________________ 

     Kólya Dániel 
vezérigazgató 
Tudásépítő-Team  
Ágazati Képzőközpont Nonprofit Zrt. 

http://www.tudasepito.hu/

