Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18.
Tel/Fax.: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu
OM azon.: 201750
Bankszámlaszám: 11734107-20121637-00000000
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001087/2015/A005

Képzés megnevezése:
OKJ szám:
Tanfolyam típusa:
Képzés szintje:

Gázhegesztő
31 521 05
OKJ-s szakképesítő
Középszintű

Képzés célja: A Gázhegesztő szakmai képzés célja, hogy a képzés befejezése után a
tanfolyamon résztvevők képesek legyenek,a korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek
birtokában- önállóan a szakképesítésüknek megfelelő munkakör betöltésére.
A képzésbe való belépés feltételei:



Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség
hiányában a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú
mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmasság

A munkaterület rövid leírása: Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng,
villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások
segítségével.
Az oktatott modulok:
A modul azonosítója
10163-12
10162-12
10180-12
11456-12

A modul megnevezése
Gépészeti munkabiztonság és
környezetvédelem
Gépészeti alapozó feladatok
Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Gázhegesztő feladatok

A vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulból modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzés óraszáma: 108 óra elmélet+ 252 óra gyakorlat(Iskola/Üzem)
A képzés helyszíne: Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola

A képzés időtartama: 5-8 hónap (Egyéni ütemezés alapján, hétköznap délutánonkénthétvégén délelőttönként).
Képzési díj: A képzési díj megállapítása személyre szabva, szakmai és személyes
kompetenciák alapján kerül megállapításra. A képzési díj tartalmazza az elméleti és
gyakorlati oktatást, munkavédelmi felszerelést, a képzés idejére tankönyvet és jegyzetet,
valamint a modulzáró vizsgák díjait.
Vizsgadíj: A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése után lehet komplex szakmai vizsgára
jelentkezni, melynek költsége 47.000,- Ft.
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő tanfolyamon egyéni jelentkezőknek havi
kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
Megfelelő létszám esetén cégekhez kihelyezetten is!
A képzés elvégzése után az Európai Unió területén elfogadott EUROPASS bizonyítványkiegészítő igényelhető. Az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő magyar és angol nyelven
kerül kiállításra. A végzettek külön kérésére német, francia, spanyol és olasz nyelven is
kiállítható.
Jelentkezéseiket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
További információt az szechenyi@mezokovesd.t-online.hu e-mail címen vagy telefonon
kérhetnek a 49/505-280-as telefonszámon!
Várjuk jelentkezésüket!
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

