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Robbanásbiztos berendezés szerelője szakképesítés (07994001) 

 
A szakképzési rendszer átalakítása miatt a robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ képzést 2020. 

december 31-ig lehetett indítani. Az új képzési rendszerben a 07994001 azonosító számú 

Robbanásbiztos berendezés szerelője szakképesítés szerezhető meg. 
 

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000132 

A képzés szükségességét előíró jogszabály:  

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet, MSZ EN 60079-14, -17 és -19 szabványok 

Programkövetelményben meghatározott végezhető tevékenységek: A robbanásveszélyes helyeken, 

alapképesítésének megfelelően berendezéseket kiválaszt, szerel, javít, felújít, kezel, üzembe helyez, illetve a 

robbanásbiztonság-technika általános megfelelését igazolja (felülvizsgál). 

Képzés időtartama: 

120 óra, melyből sikeres előzetes tudásszint felmérés esetén maximum 40 óra 

felmentés kapható, így a képzés időtartama akár 80 órára is csökkenhet! Ezt a 

tanfolyamot előzetes ismeretekkel rendelkező kollégáknak indítjuk előzetes 

tudásszint felméréssel. 

Tervezett oktatási napok 

(08:00-16:30): 

Előzetes tudásmérés és beiratkozás:  

2023. február 21.  09:00 

Tervezett oktatási napok: 

2023. február 28. 

2023. március 07. 

2023. március 14. 

2023. március 21. 

2023. március 28. 

2023. március 29. 

2023. április 04. 

2023. április 05. 

Tervezett képesítő vizsga: 2023. április 25. 

Jelentkezési határidő: 2023. február 03. a szabad helyek függvényében 

Képzés helye: 1154 Budapest Kozák tér 13-16. fsz. 1. 

Jelentkezés feltételei: 
 

• kitöltött jelentkezési lap 

• alapfokú iskolai végzettség és 

• Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész és/vagy 

vegyipari és/vagy munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi szakma, 

szakképesítés megléte 

• gyakorlati igazolás – fenti területeken eltöltött 3 év gyakorlati idő 

(formanyomtatvány alapján igazolva) 

• szakmai orvosi alkalmassági igazolás formanyomtatvány alapján 

A hatályos jogszabályok értelmében a szükséges szakmai orvosi 

alkalmasságit csak az arra jogosult szakellátóhelyek adhatják ki, csak ezt 

fogadhatjuk el. (Üzemorvosi és fogl.eü. orvosi nem megfelelő!) 

A képzés díja: 

200.000.- Ft (áfamentes) / fő 
Előjelentkezési kedvezmény: 2022. december 31-ig történő jelentkezés esetén a 

képzési díjból 5 % kedvezményt biztosítunk! 

(A kedvezmény a jelentkezési lap és a bizonyítványok e-mailben történő megküldése esetén, a szabad 

helyek függvényében érvényes.) 

Vizsga díja: 
A vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg. 

Várható vizsgadíj: 55.000.- Ft /fő (áfamentes) 
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Vizsgakövetelmények: 

Tanfolyam során: 

írásbeli záróvizsga az egyes tananyagegységek befejezését követően – 

Képző Intézményben melynek sikeres teljesítése esetén a képzés elvégzéséről 

Tanúsítvány (2013. évi Fktv. és 11/2020 Korm. R. szerint) kerül kiállításra.  

Résztvevő ezzel a Tanúsítvánnyal tud jelentkezni a képesítő vizsgára. 

 

Tanfolyam után a képesítő bizonyítvány megszerzéséért: 

    írásbeli és gyakorlati (projektfeladat) képesítő vizsga 

Együttműködő partnerünk (Vizsgaközpont): Dunagáz Zrt. 

Képesítő vizsga helye: 1154 Budapest Kozák tér 13-16. 

Fizetési feltételek: teljesítéstől számított 30 napos átutalás 

 

Budapesten található szakellátóhelyek: 

- Pánmed Bt.    1093 Budapest Bakáts tér 8.    Telefon: +361 215 1898 

- 1. sz. Üzemegészségügyi Kft.  1138 Budapest Karikás F. u. 20.  Telefon: 00-36-1-4652376 
- Mediswiss Egészségcentrum 1126 Budapest Böszörményi út 8. Telefon: +3613213972 

 

Vidéki szakellátóhelyekről érdeklődjön oktatásszervezőnknél. 

 

A jelentkezési lapot és bizonyítványok másolatát, kérjük e-mailen (exam@veproil.hu vagy 

vegh@veproil.hu), vagy levélben (1154 Budapest Kozák tér 13-16.) mielőbb elküldeni szíveskedjenek. 

 

A beérkezett jelentkezéseket feldolgozzuk és visszaigazoljuk, a létszám függvényében véglegesítjük. 

Jelentkezéseiket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A tanfolyamot csak a megfelelő létszám  

(minimum 10 fő) megléte esetén indítjuk el. 

 

A képzésekről további információt az exam@veproil.hu vagy 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! 

Robbanásbiztonság-technikai oktatóközpont 
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