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TÁJÉKOZTATÓ
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezések kezelője képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba
vételi száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma:

Ipari olaj- és gáztüzelő
berendezések kezelője
31 522 02
E-000081/2014/A079

részszakképesítés
alsó középfokú
részszakképesítés
csoportos
v1

Képzési díj:
OKJ-s vizsga díja:
Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

80 000 Ft
40 000 Ft
120 000 Ft

A képzés célja:
Az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő feladata különböző ipari hőtechnikai rendszerek (ipari és
mezőgazdasági szárítók, ipari kemencék, stb.) olaj- és gáztüzelő berendezéseinek szakszerű, zavartalan,
gazdaságos és biztonságos üzemeltetése. Biztosítja a berendezés tüzelőanyag ellátását, felkészíti, indítja,
üzemelteti és leállítja a berendezést, vigyázza az üzemi paramétereket, a szakszerű ellátást, a biztonsági
berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemvitelt.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai
előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.)
NGM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában.
- egészségügyi alkalmasság

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok gyakorlati
11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelés írásbeli
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Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő teljesítmény
értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

Előzetes tudásmérés

A képzés összóraszáma:

80 óra
(30 elmélet + 50 óra gyakorlat (30% elmélet - 70% gyakorlat))
1 hónap

A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés helyszíne:

Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

Miskolc vagy a Megrendelő által igényelt helyszínen

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
8323 Kazángépkezelő
Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő, Fűtő, üvegkemence
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