TÜZELŐBERENDEZÉS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ TANFOLYAM AZ ÉMI-NÉL
Részletes tájékoztató

Kéményépítés, kéménybélelés vagy felújítás – érdekli, és szívesen csinálná ezeket a munkákat?
Jelentkezzen az ÉMI tüzelőberendezés égéstermék elvezető tanfolyamára (OKJ 31 582 05), ahol
egy keresett szakmában juthat gyakorlati ismeretekhez, valamint bővítheti meglévő gépészeti,
építészeti ismereteit!
Jelentkezzen képzésünkre, hogy közelebb kerüljön tervei megvalósításához!

JELENTKEZÉSI LAP ITT ÉRHETŐ EL
OKJ-s tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítőként milyen feladatokat tud majd
elvégezni?
A tanfolyam sikeres elvégezésével képes lesz készség szinten az égéstermék-elvezető
berendezéseket beépíteni, szerelni, javítani.
Ezen belül a következőket fogja tudni önállóan elvégezni:






a tüzelőberendezés, kémény rendszer helyének, nyomvonalának és légellátásának
meghatározását,
a helyszíni felmérést (munkavégzés feltételei biztosítottak-e? mik a lehetséges
műszaki megoldások tüzelőberendezés fajtájára?),
anyagszükségletet és bekerülési összeget számolni,
készre szerelni és letisztítani az égéstermék elvezető rendszert,
átadni a Kivitelezői Nyilatkozatot, és ha van, a Használati utasítást, a Megfelelőségi
nyilatkozatot vagy a Garancialevelet.

MIRŐL FOG PONTOSAN TANULNI A TANFOLYAM SORÁN?
A Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő rész szakképesítés (OKJ 31 582 05) 400 órás
tanfolyam, mely 2 modulból áll:



Építőipari közös tevékenység ismeretei (10101-12), és
Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek készítése (0268-12)

Az Építőipari közös tevékenység modul elméleti és gyakorlati óráin megismeri és elsajátítja:
1. az építőipari alapismereteket: a munkaterület felmérés; műszaki rajzok, leírások
értelmezése; munkavégzés eszközei;
2. a munka- és balesetvédelmi előírásokat: biztonságos munkavégzés feltételei;
elsősegélynyújtás szabályai;
3. a munkajogi és vállalkozási szabályokat: Munka Törvénykönyvének vonatkozó előírásai; a
munkavállalóra és a munkaadóra vonatkozó jogok és kötelezettségek;

4. az árajánlat készítés szabályait, elkészítésének módját.
A Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek készítése modul elméleti és gyakorlati óráin
megismeri és elsajátítja:
1.
2.
3.
4.

a tüzelőberendezések típusait, alapvető üzemeltetési módozatait,
az égéstermék-elvezetés módjait,
a szakmához kapcsolódó jogi- és műszaki szabályozást,
az égéstermék-elvezető berendezések telepítésének szabályait (tervezési, kivitelezési és
üzemeltetési előírások),
5. az égéstermék-elvezetők javítási, felújítási módszereit,
6. a kivitelezési, üzemeltetési szabálytalanságokat, azok felismerésének módszereit.

MENNYI IDEIG FOG TARTANI A TANFOLYAM?
A tanfolyam 2017. szeptember 29-től 2018. március 31-ig tart.
A képzés teljes időtartama 400 óra, melyet pénteki és szombati oktatási napokon heti
rendszerességgel tartunk meg. A gyakorlatban tehát hetente 2 alkalommal, 8-8 tanórában fogunk
találkozni szeptember és március között.
A képzésre vonatkozó jogszabályban (27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet) meghatározott kötelező
óraszámot maximálisan kihasználjuk, ezért 400 órában képezzük tanulóinkat. Ezáltal:
 nagyobb hangsúlyt tudunk helyezni a gyakorlati ismeretekre:
A teljes képzési időből 280 óra gyakorlaton tud részt venni. Tehát az órák 70%-án
gyakorlati feladatokat oldhat meg és sajátíthat el.
 tudjuk garantálni, hogy minden résztvevő azonos a szinten és az építőipari
követelményeknek megfelelő színvonalon sajátítja el a későbbi szakmagyakorláshoz
szükséges ismereteket.

MIK A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI?
A jelentkezési feltétel min. 8 általános iskolai végzettség, valamint egészségügyi alkalmasság.
Szakmai előképzettség és gyakorlat nem szükséges.

MENNYIT LEHET HIÁNYOZNI A TANFOLYAM SORÁN?
A tanfolyam során a hiányzás mértéke az órák 20%-át nem haladhatja meg. Tehát ha 80 tanóránál
(10 alkalomnál) kevesebbszer hiányzik, akkor problémamentesen tudja pótolni a kimaradt
alkalmakat.

HOL LESZNEK AZ ELMÉLETI ÉS A GYAKORLATI ÓRÁK?
Az elméleti órákat az ÉMI Nonprofit Kft. Tudásközpontjában tartjuk: 2000 Szentendre, Dózsa
György út 26.
A gyakorlati órákat több különböző helyszínen tartjuk:
 Az ÉMI laboratóriumaiban, vagy
 külső oktatási helyszíneken (társasház, üzemi épületek, építkezés, kazánház,
épületgépészeti gyártók üzeme, stb.)
A gyakorlati órák helyszíneinek beosztását és megközelítésének lehetőségeit az elméleti órák során
ismertetjük Önnel.

MIT KELL MAGÁVAL HOZNIA A TANFOLYAMRA?
A gyakorlati órákon a biztonságos munkavégzéshez szükséges munkaruha és védőfelszerelés
(cipő, sisak, kesztyű) szükséges. Kérjük, ezeket szerezze be még az elméleti órák során! Oktatás
szervező kollégánk szívesen nyújt tájékoztatást pontosan mire és mikor lesz szüksége.

HOGYAN TUD JELENTKEZNI A TANFOLYAMRA?
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével Haszmann Iván, oktatás szervező
kollégánknál lehet.
 Levélben: ÉMI Nonprofit Kft., 2000 Szentendre, Pf. 180. címen
 E-mailben: ihaszmann@emi.hu

JELENTKEZEM
A jelentkezése a tanfolyam díjának befizetésével válik véglegessé.

MENNYIBE KERÜL A KÉPZÉS?
A tanfolyam díja 320 000 Ft, a vizsgadíj 50 000 Ft. Mindkét összeg ÁFA-mentes.
Lehetőség van a képzés díját részletfizetéssel kiegyenlíteni az alábbiak szerint:
 részlet: a tanfolyam díjának fele a jelentkezés elfogadását követően 15 naptári napon
belül, azaz 160 000 Ft.
 részlet: a tanfolyam díjának másik fele a tanfolyam befejezése előtt 30 naptári nappal,
azaz 160 000 Ft.
 részlet: vizsgadíj a záróvizsga előtt 15 naptári nappal, 50 000 Ft.
Tehát a gyakorlatban ezek közül a fizetési ütemezések közül választhat:
Egy összegben fizetek

2017.
szeptember 27-ig

tanfolyam díj +
vizsgadíj, azaz
370 000 Ft

Részletfizetést kérek
2017.
szeptember 27-ig

képzési díj 1. részlet, azaz
160 000Ft

2018.
március 1-ig

képzési díj 2. részlet, azaz
160 000Ft

2018.
március 31-ig

képzési díj 3. részlet, azaz
50 000Ft

Fontos! A befizetett képzési díj vagy annak részletének visszafizetésére nincs lehetőség, mivel a
befizetéssel kifejezetten az Ön számára tartottuk fenn a helyet.

MIT TARTALMAZ A KÉPZÉS DÍJA?
Tanfolyam díja tartalmazza:
 papír formátumú tankönyvet, melyben szerepel az elhangzott tananyag,
 korszerűen számítógépekkel, projektorral felszerelt tantermet az elméleti oktatáshoz,
 a szükséges munkaeszközöket, műszereket a gyakorlati oktatáshoz,
 szakképzett oktatók építész/épületgépész mérnöktanár, vagy felsőfokú
építész/épületgépész végzettséggel.

A vizsgadíj tartalmazza:
 a vizsgaszervezés költségeit,
 a szakmunkás bizonyítvány kiállítását sikeres vizsga esetén,
 névre szóló ÉMI Tanúsítványt és arcképes igazolványt a sikeres szakképesítő vizsgáról.

MIÉRT LEHET BIZTOS ABBAN, HOGY AZ ÉMI A MEGFELELŐ HELY A TANFOLYAM ELVÉGZÉSÉRE?





Több mint 50 éves szakmai tapasztalatunkat egyetemeken vendég oktatóként,
építőipari kutatásokban, lakossági információs füzetekben is megosztjuk az építőipar
szereplőivel.
Tanfolyamunkat E-000481/2014 engedélyszámon akkreditált felnőttképzési
intézményként szervezzük szigorú belső ellenőrzési rendszer mellett.
135 fő végezte el sikeresen korábbi Kémény építő- és szerelő, illetve az azt felváltó
Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő (OKJ 31 582 05) képzéseinket az
elmúlt 9 évben.

SZEREZZEN EGY PIACKÉPES SZAKMÁT!
A minőségi oktatás érdekében kisebb létszámú csoportokkal dolgozunk, így a férőhelyek száma
korlátozott. Ezért ne késlekedjen a jelentkezéssel! Ha idén lemarad, legközelebb csak 2018-ban
lesz lehetősége a tanfolyamot elvégezni!

JELENTKEZÉSI LAP

