Kisteljesítményű kazán fűtő (max: 2t/h) OKJ 31 522 03 tanfolyam - Engedélyszám: E001468/2016/A013
Szakmai és vizsgakövetelmény - Érvényes: 2013. évtől

A képzési program célja:
Felkészítse a résztvevőket Kisteljesítményű kazán fűtő (max:2t/h) munkaköréhez tartozó
komplex feladatok ellátására.
A képzési program célcsoportja:





A munkaerő-piacról kiszorult, hátrányos helyzetű álláskeresők
Szakképzetlen, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező elbocsátással veszélyeztetett
munkavállalók
Pályakezdő
Aki ezen a munkaterületen szeretne elhelyezkedni.

A résztvevő a képzés végén képes lesz:


ellenőrizni a kazán vízszintjét-



biztosítani a kazán elektromos ellátását



biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását



elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást



ellenőrizni a reteszfeltételeket



elindítani az égéslevegő ventilátort



rákapcsolni a kazánt a rendszerre



beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal



sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a
tüzelőberendezésnél



ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt



felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát



felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát



helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni



ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát



figyelemmel kísérni a mérőórák állását



vízminőségi méréseket végezni



a kazánt előírás szerint iszapolni



a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni



az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni



vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani



szükség esetén felettesét értesíteni



előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra



tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni



vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket



biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

A képzés kezdete: létszámfüggő
A képzés óraszáma: 306 óra /53 óra elmélet és 253 óra gyakorlat/
Képzési napok (tervezett): péntek és szombati napokon
A képzés helye: Az intézmény székhelyén vagy telephelyén: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.
Bemeneti feltételek
Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Iskolai előképzettség hiányában, bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra

meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Oktatott modulok:


10214-12
feladatok

Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi



11417-12

Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok



Környezeti fenntarthatósági ismeretek

A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum: OKJ-s bizonyítvány (állam által elismert)
A bizonyítvány megszerzése után igényelhető EUROPASS bizonyítvány kiegészítő:
Az Europass bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és
képzőintézmények részére az OKJ-s szakképesítések között.
A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a
Magyarországon megszerzett szakképesítést.
Az Europass bizonyítvány-kiegészítő tájékoztatja a munkáltatót vagy képzőintézményt a
hazai OKJ-s szakképzési rendszerben bekövetkező változásokról és azok kompetenciákat
érintő hatásáról, információkat ad a magyar munkavállalók itthon szerzett szakképesítéséről.

