Kedves Érdeklődő!
A Veproil Kft. hosszú évek óta elkötelezett támogatója a robbanásveszélyes iparágak megfelelés
témakörének. Tudás, tapasztalat és szakértelem közös szempontrendszere alkotja a robbanásveszélyes
iparágak robbanásbiztos kialakításának a lehetőségét és annak hosszútávú fenntarthatóságát. Ennek részeként
cégünk a munkavállalók szakmai kompetenciáinak fejlesztését is célul tűzte ki szakmai képzések
megvalósításával. Szeretnénk figyelmébe ajánlani alábbi képzésünket! Kihelyezett képzés esetén kérje
egyedi árajánlatunkat!

52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője
OKJ képzés és vizsga
Jelentkezzen 2017. december 15-ig karácsonyi kedvezménnyel!
Képzési program engedélyezési száma: E-001592/2017/A001
A képzés szükségességét előíró jogszabály: 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet 5. Melléklet, 9/2015
(III.25) BM rendelet
A képzés tervezett kezdése: 2018. január 25.
A képzés tervezett befejezése: 2018. február 23.
Tervezett oktatási napok: heti két nap (csütörtök-péntek) 08:00 – 16:30
2018. január 25-26.
2018. február 01-02.
2018. február 15-16.
2018. február 22-23.

Képzés időtartama: 120 óra, melyből sikeres előzetes tudásszint felmérés esetén maximum 40 óra
felmentés kapható, így a képzés időtartama akár 80 órára is csökkenhet!
Képzés helye: 1106 Budapest Maglódi út 17. C épület (Veproil Kft. oktatóbázisa)
Vizsgakövetelmények:
 írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsga az egyes tananyagegységek befejezését követően
 központi írásbeli, gyakorlati és szóbeli komplex szakmai (OKJ) vizsga
(Komplex szakmai vizsgára az bocsájtható, aki a modulzáró vizsgákat sikeresen teljesítette!)
OKJ vizsga tervezett időpontja: 2018. március 7. és március 13.
(A pontos vizsganapokról a Kormányhivatal kitűzése alapján az első oktatási napon tájékoztatjuk a résztvevőket.)

A képzés díja:
208.000.- Ft / fő (áfamentes), melyből 10 % kedvezményt biztosítunk
karácsonyi akciónk keretében, amennyiben 2017. december 15-ig jelentkezik, így a képzés díja
most csak 187.200.- Ft (áfamentes)!
Az OKJ-s vizsga díja: 60.000.- Ft / fő (áfamentes)
Bármely vizsga sikertelen teljesítése, vagy vizsgáról történő igazolatlan hiányzás esetén a javító- és pótló vizsga díja a
vizsgatevékenység típusától függően kerül meghatározásra.

Jelentkezési határidő: 2017. december 15. (karácsonyi kedvezmény), 2018. január 11. (normál)

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-001592/2017

Fizetési feltételek: A teljes összeget díjbekérő vagy számla alapján szükséges
átutalni a Veproil Kft. részére legkésőbb 10 nappal a tanfolyam indulása előtt.

Jelentkezés feltétele: (A formanyomtatványokat a jelentkezési lap beérkezése után küldjük.)
-

kitöltött jelentkezési lap – e-mailben, jelentkezési határidőig

-

munkáltatói megrendelés esetén szerződés kötése –visszaigazolás után

-

érettségi bizonyítvány – e-mailben, jelentkezési határidőig

-

fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya – első napra

-

gyakorlati igazolás - villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú),
gépész és/vagy vegyipari területen eltöltött 3 év gyakorlati idő
(formanyomtatvány alapján igazolva) – első napra

-

szakmai orvosi alkalmassági igazolás formanyomtatvány alapján – első napra
A hatályos jogszabályok értelmében az OKJ-hoz szükséges szakmai orvosi
alkalmasságit csak az arra jogosult szakellátóhelyek adhatják ki,
csak ezt fogadhatjuk el. (Üzemorvosi és fogl.eü. orvosit jogszabály szerint
nem fogadhatunk el!)

Budapesten található szakellátóhelyek:
(A vidéki helyszíneket tartalmazó teljes listát kérje az oktatásszervezőtől.)
- OMFI Szakellátóhely

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon: (1) 459-3050

- Pánmed Bt.

1093 BudapestBakáts tér 8.

Telefon: (1) 215 1898

- 1. sz. Üzemegészségügyi Kft. 1138 Budapest Karikás F. u. 20. Telefon: 00-36-1-4652376
A beérkezett jelentkezéseket feldolgozzuk és visszaigazoljuk,
a létszám függvényében véglegesítjük.
Jelentkezéseiket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
A tanfolyamot csak a megfelelő létszám (min. 10 fő) megléte esetén indítjuk el.
Igény szerint étkezési és szálláslehetőséget tudunk ajánlani!

A jelentkezési lapot és az érettségi bizonyítvány másolatát, kérjük e-mailen (exam@veproil.hu vagy
vegh@veproil.hu), levélben vagy személyesen (1106 Budapest, Maglódi út 17. C. épület I/101.),
mielőbb elküldeni szíveskedjenek.
További információt az exam@veproil.hu, vegh@veproil.hu e-mail címen, vagy telefonon kérhetnek a
0670 388 0540-es számon Végh Zsuzsanna oktatásszervező kolléganőtől.
Várjuk jelentkezését, kérdés esetén állunk rendelkezésére!

Veproil Kft.

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-001592/2017

