
TÁJÉKOZTATÓ A  

HŰTŐ- ÉS SZELLŐZÉSRENDSZER- SZERELŐ 

FELNŐTTOKTATÁSRÓL 

 

A mai korszerű építmények egyre fontosabb feladata a megfelelő klíma, légcsere biztosítása. 

Az elvárásoknak megfelelve új képzést indítunk Veszprém megyében, a HŰTŐ- ÉS 

SZELLŐZÉSRENDSZER- SZERELŐ. A szakmai képzés sikeres elvégzése szakmai vizsga 

letételére ad lehetőséget, amely középszintű végzettség. Így a beiratkozás feltétele az 10 

osztály. 

Az oktatás iskolarendszerben történik, de felnőttképzési szerződés alapján, amely 

lehetőséget biztosít előzetes szakirányú képzés beszámítására (pl. más gépész ágazati 

végzettség). A képzés ingyenes, államilag támogatott, és csak iskolarendszerben végezhető 

el. 

 

A szakmai oktatás óraszáma: 900 tanítási óra 

A szakmai oktatás megkezdésének időpontja: 2021. 09. 01. 

A szakmai oktatás befejezésének tervezett időpontja: 2022. 09. 30. 

 

A tanítási órák egy hétköznap 14-20 óra között, illetve szombaton 08-18 óra között 

kerülnek megszervezésre a következő ütemezéssel: 

 
 

A szakmai oktatás helyszíne:14 Veszprémi SzC Ipari Technikum, 8200 Veszprém, Iskola 

u. 4, valamint alkalomszerűen, a VSZC centrum egyéb iskoláinak tanműhelye. 

A könnyebben elsajátítható, gyakorlati munkát nem igénylő tananyagrészek digitálisan 

kerülnek feldolgozásra. 

A szakmai oktatásba bevonható duális képzőpartner. Ez elsősorban a szakképzési szorgalmi 

időszakban és a nyári gyakorlat ideje alatt valósítható meg. A duális partnernél végzet 

tanulmányok szakképzési munkaszerződés vagy módosított munkaszerződés (saját dolgozó 

esetében) keretén belül teljesíthetők. 

 

Ha a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre JOGOSULT 

igazolt és igazolatlan hiányzásai együttesen nem haladhatják meg a képzési idő 20 %-t. 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása: A Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő szakma több területből tevődik össze: hűtős, 

klímás, hőszivattyús, légtechnikai szakterületből. A szakmán belül nagy hangsúlyt kell 

fektetni az elektrotechnikai-, szabályzási-, és vezérlési ismeretekre. A szakember a tervező 

által készített szakági terv alapján hűtő-, klíma-, hőszivattyús- és légtechnikai rendszert 

létesít, szerel, üzemeltet és karbantart, ezáltal környezettudatos gépészeti eljárásokat 



alkalmazva. Ismeri a rendszereket, rendszerelemeket, a készülékek szerelési beépítési 

előírásait. Munkája során hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle 

kötésmódokat, valamint egyedi légcsatorna elemeket, idomokat, elágazásokat, tartókat, 

rögzítőket, támaszokat készít. Ellenőrzi a csőkötések tömörségét, hő- és korrózióvédő 

szigetelést helyez fel rá. Javítja a beüzemelés vagy a működés közben bekövetkezett hibákat. 

 

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám: 

 
 

 

Jelentkezni lehet az alábbi oldalon található linken: 

https://www.veszpremszc.hu/veszpremi-kepzeseink/ 

 

 

Bármilyen más kérdés esetén érdeklődni lehet: 

 

Sárdi Ildikó 

szakmai igazgatóhelyettes 

 

sardi.ildiko@ipariszakkozep.hu 

+36-20-2366929 telefonszámon keddi és szerdai napokon. 
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