TÁJÉKOZTATÓ
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő képzésről
A képzés
- megnevezése:

- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája, típusa:
- KP verziószáma:

Nyílászáró és
árnyékolástechnikai szerelő
31 582 03
E-000081/2014/A126

részszakképesítés
alsó középfokú részszakképesítés
csoportos
v1

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:
Összesen:

230 000 Ft
50 000 Ft
280 000 Ft

(Részletfizetés lehetséges)

A képzés célja:
A nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő feladata az épülethomlokzatokon a nyílászárók és
árnyékolástechnikai komponensek elhelyezése, beüvegezése, szigetelések tömítések elhelyezése, a
szükséges beüzemelések elvégzése.
A részszakképesítéssel rendelkezőképes:
- munkafolyamatot előkészíteni, ellenőrző felmérést végezni
- beépítésre kerülő anyagokat fogadni, tárolni, helyszínen mozgatni
- a nyílászáró keretszerkezetének szerelési munkálatait elvégezni
- beüvegezni
- a kapcsolódó és építőelemeket beszerelni
- a szükséges szigeteléseket és szerelvényeket elhelyezni
- a munkafolyamatot lezárni
a keletkező hulladékokat kezelni

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:
10101-12 Építőipari közös tevékenység (írásbeli)
11332-12 Nyílászáró- és árnyékolástechnikai szerelés (szóbeli, gyakorlati)

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

240 óra
(72 elmélet + 168 óra gyakorlat (30% elmélet - 70%
gyakorlat))
6 hónap

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
7539 Egyéb építési szakipari foglalkozású
Nyílászáró és árnyékolás technikai szerelő
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