TÁJÉKOZTATÓ

KÁLYHÁS
07993005 sz. szakképesítés
600 óra | hagyományos és online órák
Ágazat: Építőipari ágazat
A képzés díja:

460 000 Ft

(A vizsga díja várhatóan: 45 000 Ft)

A kályhás szakember munkája során a tüzelőberendezés helyszínét
felméri, tüzelőberendezést tervez, kályhát, kandallót, kemencét,
tűzhelyet épít, átépít, tisztít vagy javít és átad. Munkáját a szakmai-,
munkavédelmi előírások és követelmények figyelembevételével
végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

-

A kályhás szakember:
- vállalkozást létrehoz és működtet

-

- a tüzelőberendezés helyszínét felméri
- értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a
gyakorlatban hasznosítja azokat

A képzés intenzitása, időtartama:
2 alkalom/hét, 8 hónap

- ellenőrzi az égéslevegő biztosítását
- a fűtendő helyiséghez és a meglévő kéményhez méretezi a
tüzelőberendezést
- tüzelőberendezést tervez

Iskolai előképzettség: alapfokú
iskolai végzettség
Foglalkozás egészségügyi
alkalmassági vizsgálat

A képzés helyszíne:

-

Miskolc (igény esetén más
helyszínen is), és
digitális tér

- anyagszükségletet és árat számol

-

- figyelembe veszi a felhasználandó anyagok jellemző tulajdonságait

Képzési területek egységes
osztályozási rendszere (KEOR)
szerinti kód:
0799 Műszaki, ipari és építőipari
képzések, m.n.s

- az anyagokat és a munkaterületet előkészíti
- betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
- kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet épít, átépít, tisztít, javít és
átad
- az épített tüzelőberendezés
hőszigetelést elkészíti

környezetében

a

megfelelő

-

- betartja és betartatja a munka-, baleset-, biztonságtechnikai-, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat
- munkájával kapcsolatos dokumentációkat elkészíti

A vizsga akkreditált vizsgaközpontban
zajlik, amelynek vizsgatevékenységei:

-

írásbeli vizsga
projektfeladat

- idegen nyelven bemutatkozik és a szakmai alap adatokat egyezteti
Miért jelentkezz hozzánk?

-

Célunk a minőségi képzés. Ennek érdekében
optimálisan ötvözzük a hagyományos és online
oktatást.

-

A képzés végén nem engedjük el a kezed,
segítünk az akkreditált vizsgaközpontba bejelentett
vizsgára való jelentkezésben, közreműködünk a
vizsga lebonyolításában.

-

Kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.

-

Értelemmel, érzelemmel, eredményesen állunk a
felnőttképzés szolgálatában 1996 óta.

KAPCSOLAT
Veres Péter
70/324-7065
46/347-207
verespeter@jakaboktatas.hu

