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Kedves Érdeklődő! 

 
A Veproil Kft. hosszú évek óta elkötelezett támogatója a robbanásveszélyes iparágak 

megfelelés témakörének. Ennek részeként cégünk a munkavállalók szakmai 

kompetenciáinak fejlesztését is célul tűzte ki szakmai képzések megvalósításával. 

Szeretnénk figyelmébe ajánlani alábbi képzésünket: 

 

 

Robbanásbiztos műszaki vezetői képzés 
            Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000239 

Képzés szükségessége: 

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet hatályon kívül helyezte a Robbanásbiztos 

műszaki vezetői képzést is előíró 21/2010 (V. 14.) NFGM rendeletet. Ez azt 

jelenti, hogy 2021. szeptember 01-től nem lesz jogszabályi előírás a 

Robbanásbiztos műszaki vezetői képesítés megszerzése, jelenleg a vonatkozó 

szabvány tartalmaz előírást a megfelelő kompetenciák megszerzésére. 

A képzést továbbra is indítjuk azok számára, akik a szükséges szakmai tudás 

szeretnék megszerezni. 

Célcsoport: 
Robbanásbiztos berendezések tervezői, RB. berendezéseket kezelők, 

karbantartók és javítók műszaki vezetői 

Jelentkezés feltételei: 

- kitöltött jelentkezési lap 

- érettségi bizonyítvány 

- minimum középfokú műszaki végzettség (egyéb esetben a 

bizonyítványok és a gyakorlat igazolásának egyedi elbírálásával) 

Képzés időtartama: 40 óra – 5 oktatási nap – naponta 09:00 – 16:00 

Következő képzés 

tervezett időpontjai: 

2022. szeptember 28. – Online elmélet 

2022. október 05. – Online elmélet 

2022. október 12. – Online elmélet 

2022. október 19. – Kontaktórás gyakorlat 

2022. október 26. – Kontaktórás gyakorlat 

Képzés helye: 
Elmélet: GoToTraining online felület használatával 

Gyakorlat: 1154 Budapest, Kozák tér 13-16. 

Megengedett hiányzás: nincs 

Vizsga követelményei: írásbeli vizsga (min. 80 %), 50-80 % eredmény között szóbeli vizsga 

Megszerezhető 

dokumentum: 

EXNB Tanúsító Intézet által kiadott tanúsítvány. 

TÜV Rheinland tanúsítvány igényelhető. 

Sikeres vizsga esetén a tanúsítvány csak a tanfolyami és vizsgadíjak rendezése 

után kerül kiadásra. 
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Képzés és vizsga díja: 

 

EXNB Intézeti tanúsítvánnyal: 180.000.- Ft + áfa / fő (Bruttó 228.600.- Ft) 

TÜV Rheinland tanúsítvánnyal: 220.000.- Ft + áfa / fő (Bruttó 279.400.- Ft) 

Előjelentkezési kedvezmény: 2022. július 30-ig történő jelentkezés esetén a 

képzési díjból 5 % kedvezményt biztosítunk! 

Minimum 5 fő jelentkezése esetén a képzési díjból 10 % kedvezményt biztosítunk! 

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

esetén, a szabad helyek függvényében érvényes.) (A kedvezmény a jelentkezési lap és 

bizonyítványok e-mailben történő megküldése esetén, a szabad helyek függvényében 

érvényes.) 

Miért válasszon minket: 

- segédanyagot biztosítunk (Ex-Guide ver.04 kiadvány) 

- oktatóink jelenleg is a szakmában dolgozó elismert szakemberek, akik valós 

gyakorlati példákon és szemléltető eszközökön keresztül mutatják be az 

ismeretanyagot mobil gyakorlati oktatótábláink segítségével 

- 20 év oktatási tapasztalattal rendelkezünk a szakterületen 

- korszerű oktatási környezetet biztosítunk 

Fizetési feltételek: vizsga után kiállított számla alapján 30 napos átutalással 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 7. 

További információt az exam@veproil.hu, a vegh@veproil.hu e-mail címen, vagy telefonon kérhetnek a 

0670 388 0540-es számon Végh Zsuzsanna oktatásszervező kolléganőtől. 

Várjuk jelentkezését, egyedi ajánlatkérését, kérdés esetén állunk rendelkezésére! 

Végh Zsuzsanna 
Oktatásszervező 
VEPROIL Kft. 

Mobil: +36 70 388 0540 
E-mail: vegh@veproil.hu 

www.veproil.hu 
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