
   
 

 

 

A CERTOP által az MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet. • A CERTOP által az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerint tanúsított szervezet. • A NAH által NAH-1-

1110/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. • A NAH által NAH-2-0331/2017 számon akkreditált kalibrálólaboratórium. • A NAH által NAH-6-0057/2015/K számon 

akkreditált terméktanúsító szervezet. • Kijelölt és notifikált vizsgáló és tanúsító szervezet (Notified body number: 1415) építési termékek teljesítmény álladóságának 

értékelésére és ellenőrzésére. • Európai Műszaki Értékelés és Nemzeti Műszaki Értékelés kiadására feljogosított műszaki értékelő szervezet. • A Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal által E-000481/2014 engedélyszámon akkreditált felnőttképzési intézmény.   

 
FELHÍVÁS 
TÜZELŐBERENDEZÉS ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ KÉSZÍTŐ 
OKJ-s képzés indítása 
 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2019 februárjában „Tüzelőberendezés 
égéstermék elvezető készítő” (OKJ 31 582 05) résszakképesítést nyújtó tanfolyamot szervez.  

A Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő rész szakképesítés (OKJ 31 582 05) két modulból áll: 

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

A tanfolyam időtartama 400 tanóra, a rövidített képzés időtartama 160 óra. 

Figyelem! A tanfolyam heti beosztása módosult. A heti 3 oktatási nap helyett heti 2 napon: pénteken 
és szombaton, 8-8 tanórában tartjuk meg a képzést. A tanfolyamot az igényekhez igazítva február 
végén fogjuk elindítani. 

Tudásszint felmérés, kompetencia: 

160 órás, rövidített képzést biztosítunk azoknak a jelentkezőknek, akik igazolni tudják, hogy legalább 
egy év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, vagy korábban elvégezték az ÉMI által szervezett 
kéményépítő tanfolyamot és azon ÉMI tanúsítványt szereztek, valamint egy tudásszint felmérő teszten 
megfelelő, minimum 60 % -os eredményt érnek el.   

A 10101-12 Építőipari közös tevékenység modul modulzáró vizsgájának teljesítése alól felmentést 
kaphatnak azok a hallgatók, akik olyan OKJ-s képzésen vettek részt és eredményesen levizsgáztak, 
amelyben ez a modul a tananyag részét képezte. 

Az elméleti képzést az ÉMI szentendrei Tudásközpontjában (2000 Szentendre, Dózsa György út 26), a 
gyakorlati képzést részben szentendrei oktatótermünkben, részben gyártóknál, illetve építkezési 
helyszíneken tartjuk meg. 

Jelentkezési feltételek: 

Szükséges iskolai végzettség:    
- 8. általános iskolai évfolyam elvégzése 
- 1. fokú egészségügyi alkalmasság igazolása  

A képzés költsége: 

A 400 órás tanfolyam díja 320 000 Ft, a vizsgadíj 50 000 Ft. Mindkét összeg ÁFA- mentes. 

Lehetőség van a képzés díját egy összegben, vagy részletfizetéssel kiegyenlíteni az alábbiak szerint: 

- 1. részlet: a tanfolyam díjának fele a jelentkezés elfogadását követően, a képzés megkezdése 
előtt, 160 000 Ft. 

- 2. részlet: a tanfolyam díjának másik fele a tanfolyam befejezése előtt 30 naptári nappal, 
160 000 Ft. 

- 3. részlet: vizsgadíj, a vizsga megkezdése előtt 8 nappal, 50 000 Ft. 
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A 160 órás tanfolyam díja 180 000 Ft, amelyet a képzés megkezdése előtt egy összegben kell 
kiegyenlíteni. A vizsgadíj 50 000 Ft, amelyet a vizsga megkezdése előtt 8 nappal szükséges kifizetni. 

A tanfolyam díja tartalmazza papír, vagy digitális formában a tananyagot. 

Megengedhető hiányzás mértéke: a tanfolyam során a hiányzás mértéke az órák 20%-át nem 
haladhatja meg.  

A vizsgára bocsátás feltétele: a hallgató mindkét modulból eredményes modulzáró vizsgát tesz.  

Jelentkezés a tanfolyamra: 

A tanfolyamra az info@emi.hu címen lehet jelentkezni.  

A tanfolyammal kapcsolatban további információkat Haszmann Ivántól, az ihaszmann@emi.hu 
címen, illetve a 0630/382 7551-es telefonszámon lehet kérni. 
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