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TÁJÉKOZTATÓ
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája:
- KP verziószáma:

Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)
31 522 03
E-000081/2014/A063
részszakképesítés
alsó középfokú
részszakképesítés
csoportos
v1

Képzési díj:
OKJ-s vizsga díja:

129 000 Ft
40 000 Ft

Összesen:
(Részletfizetés lehetséges)

169 000 Ft

A képzés célja:
A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése
az üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán
által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az
üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket,
dokumentálja az üzemmenetet.

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
11417-12 Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2 t/h) feladatok - 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:

200 óra
(60 elmélet + 140 óra gyakorlat (30% elmélet - 70% gyakorlat))
2 hónap

A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés helyszíne:

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

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. (3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 1. vagy 3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
8323 Kazángépkezelő
Kazánsegédgépész, Kazán segédberendezés kezelője
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