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Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő képzésről
A képzés
- megnevezése:

- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
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- formája, típusa:
- KP verziószáma:
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A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:
Összesen:

335 000 Ft
55 000 Ft
390 000 Ft

(Részletfizetés lehetséges)

A képzés célja:
Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban.
A szakképesítéssel rendelkezőképes:
– csővezetéket kiépíteni
– ellenőrizni a csőkötések tömörségét
– hő- és korrózióvédő szigetelést készíteni
– telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket
– alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait

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 alkalmassági vizsgálat szükséges. Szakmai
alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
által igazolva.

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:
10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés (gyakorlati, írásbeli)
10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret (írásbeli)
10212-12 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok (gyakorlati, írásbeli)
10213-12 Légtechnikai rendszerszerelő feladatok (gyakorlati, írásbeli)
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok (gyakorlati)
11497-12 Foglalkoztatás I. (írásbeli)
11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

A képzés összóraszáma:

A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés
gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

960 óra
(288 elmélet + 672 óra gyakorlat (30% elmélet - 70%
gyakorlat))
12 – 14 hónap

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
7521 Vezeték-és csőhálózat- szerelő (víz, gáz, fűtés)
Csőszerelő
Csővezeték-szerelő
Vezeték- és csőhálózat-szerelő
Karbantartó, csőszerelő
7522 Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő
Légcsatorna-szerelő
Légtechnikai hálózat szerelő
Légtechnikai rendszerszerelő

2

