
SZAKERTOI VELEIVIENY

K6pzes (kepzesi program) megnevezese

Felnottkepzo megnevez6se 6s
engedelyszama:

Robban^sbiztos berendez6s szereloje

DUNAGAZ Gazipari Oktatdsi es Minosito Zrt.
E/2020/000062

Szak6rt6i megallapftasok

1. A kepzesi program tartalma megfelel a felnottkepzesrol sz6l6 2013. evi LXXVII. torv6nynek 6s

szakmai oktatas vagy szakmai kepzes eseten a szakk6pzesr61 szolo torvenynek es a szakkepzesrol

szolo torv6ny vegrehajtasarol sz616 kormanyrendeletnek.

2. A kepzesi programban meghatarozott tartalommal, feltetelekkel es modon, valamint a kepzessel

erintett celcsoport szamara megszerezhetok a kepzesi programban megjelott kompetenciak.

3. A kepzesi program minden oldala folyamatos oldalszamozassal van ellatva, es az osszefuzesre

ugy kerult sor, hogy annak szetvalasztas^ra serulesmentesen nines lehetoseg.

Szakertoi v61em6ny kelte

Feln6ttk6pzesi szak6rt6 neve,

nyilvantartesi sz^ma

Feln6ttk6pzesi szak6rt6 al^ifr^sa

Szolnok,2021.jQlius26.

Mohacsi Csilla
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Robbanasbiztos berendezes szereloje

1. Alapadatok

A programk6vetelm6ny alapjan szervezheto szakmai kepzes:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Megnevez6se:

Programkovetelmeny azonosito szdma:

Agazat megnevezese:

Besorol^sa a kepz6si teruletek egys6ges
osztalyoz^si rendszere (KEOR) szerinti kod

an:

Robban^sbiztos berendez6s szereloje

07994001

Elektronika es elektrotechnika

0799

A programk6vetelm6ny alapj^n szervezheto szakmai kepz6ssel megszerezhet6 szakk6pesites:

1.5.

1.6.

1,7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Megnevez6se:

Az Europai Kepesftesi Keretrendszer
(EKKR) szerinti szint:
A Magyar Kepesltesi Keretrendszer
(MKKR) szerint szint:
A Digitdlis Kompetencia Keretrendszer
szerinti szint:

Robbanasbiztos berendezes szereloje

4

4

5

A programkovetelmeny alapj^n szervezheto szakmai kepzessel megszerezhet6
szakkepesftes 6s az azzal betolthetfi munkakor vagy v6gezhet6 tevekenys6g kapcsolata,
6sszefugg6se:

A robbanasveszelyes helyeken, alapkepesitesenek megfeleloen berendezeseket kivalaszt,
szerel, javit, felujit, kezel, uzembe helyez, illetve a robbanasblztonsag-technika altalanos
megfeleleset igazolja (felulvizsgal).

A k6pz6s c61ja:
A kepzes celja, hogy az azt elvegzo szakemberek kepesse valjanak robbanasveszelyes
tersegben alkalmazott villamos 6s gepeszeti gydrtmanyok helyszini telepttesere. Tovabba
robbanasveszelyes tersegben alkalmazott villamos, es gepeszeti gyartmanyok
felulvizsgalatanak, karbantart6s^nak elvegz6s6re, valamint ezen berendez6sek javitAsara,
felujitasara, es mukod6senekfelulvizsg^lat6ra.
A kepzes celcsoportja:
Megfelelo vegzettseggel es gyakorlati idovel rendelkezo szakemberek, akik a mar meglevo
kompetenciaikat fejlesztve kepesse valhatnak robbanasveszelyes tersegekben kulonbozo
muszaki tevekenysegek elvegz6sere.

A k6pzes soran megszerezhet6 kompetenciak:

Szakert6 szignoja:
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Sorszarr

Keszsegek, k6pess6gek

Robban^sveszelyes
tersegben
(robbanoanyagok
kiv6tel6vel) alkalmazott
villamos
(eros/gyengearamu), vagy
g6p6szeti gy^rtm^nyokat
l^tesft
(alapkepesftesenek
szakmai teruleten) a
vonatkoz6
jogszabalyoknak,
vonatkozo szabvanyoknak
megfeleloen.

Ismeretek

ismeri a
robbanasveszelyes
t6rsegben
alkalmazott
berendezesek
kezeles6hez,
dokument^lashoz
szukseges
szoftvereket.
Felismeri, ismeri es
alkalmazza a
robbanasveszelyes
kornyezetekre
vonatkozo feladat
vegrehajtas^hoz
szuks6ges
jogszabalyi
eloirasokat es
kovetelmenyeket.
Ismeri a
robbanasbiztonsag
alapveto fogalmait.
Ismeri a
robbanasveszelyes
kornyezetek
besorolasanak
elvet, jellemzoit.
Ismeri a
gyujt6forrdsok
tipusait, azok
jellemzoit.
Ismeri a
gy^rtmdnyokra
vonatkoz6v6delmi
modokat, vedelml
megoldasokat,
alkalmazasukat 6s
azok jel616set.
Ismeri a
robbanokepes
kozegekben
alkalmazott
gy^rtmanyokkal
szemben tamasztott
kovetelmenyeket,
azok kivalasztasara
es alkalmazdsara
vonatkoz6
el6irasokat.
Ismeri a
robbanasbiztos
gyartmanyok
vedelmi
jelol6srendszeret, a
gyartmanyok
gepkonyveire
vonatkozo
kovetelmenyeket, a

Etv^rt
viselkedesmodok,

attitiidok

Nyitott a
robban^sveszelyes

)@n
alkalmazott
gyartmanyokkal es
azok

uzemeltetesevel
kapcsolatos uj
eredmenyek,

innovacioi irant es

torekszik azok
meQismeres6re,

Onallosag es
felelosseg

m6rt6ke

A
robbanasveszelyes
tersegben vegzett
munk^jdert
dokumentaltan
felelosseget vallal.
Ha csoportban,
vezet6k6nt
dolgozik
feletosseget vallal
az altala vezetett
csoport
munk6ja6rt, a
tev6kenys6g
osszehangol^saert.

A munkacsoport
tagjakent betartja a
vonatkozo
eloirdsokat es a
vezetfi utasitasait.
Sajat munk^jaert
felel6ss6get v^llal,

Szakerto szignoja: a -I
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robbanasbiztos
berendezesek
altalanos vizsgalati
kovetelmenyeit.
Ismeri a nyomasallo
tokozas vedelmi
mod alapelvet, fobb
fogalmait, jellemzoit
esajavitasukra,
felujitasukra
vonatkozo
eloirasokat.
Ismeri a
gyujtoszikramentes
vedelmi mod
alapelvet, az
alkalmazott
gyartmanyok
csoportositas^t,
felosztasat, a
gyujtoszikra -
mentessegi
szinteket, a
megoldasi modjait,
valamint az
^ramkorok
kialakitasara
vonatkozo
eloirasokat,
kovetelmenyeket.
Ismeri a fokozott
biztonsag vedelmi
mod alapelvet, fobb
fogalmait,
jellemzoit.
Ismeri a
tulnyomasos
vedelmi mod
alapelvet, fobb
fogalmait,
jellemzoit.
Ismeri az ,,m"

vedelmi mod
alapelvet, fobb
fogalmait,
jellemzoit.
Ismeri a
kvarchomok
vedelmi mod
alapelvet, fobb
fogalmait,
jellemzoit.
Ismeri az Ex n
vedelmi mod
alapelvet, fobb
fogalmait,
jellemzoit.
Ismeri a
robbanasbiztos
lampatestekre
vonatkozo egyedi
kovetelmenyeket.

Szakerto szignoja:
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Ismeri a
robban^svesz61yes
teriileten
alkalmazhato
futokabelek tipusait,
szerkezeti
felepitesuket,
mukodesuket,
szerel6si elolrasait.
Ismeri az
elsodleges,
masodlagos,
harmadlagos
robbanasbiztons^g-
technika
alkalmazasanak
felosztasat 6s
vizsgalatat.
Ismeri a
robbanasbiztos
gy^rtmanyok
felulvizsgalatara
vonatkozo
eloirasokat, a
felulvizsg^lat
tipusait.
Ismeri a
szemelyzettel
szemben tamasztott
kovetelmenyeket,
eloir^isokat, - a
robbanokepes
legterben munkat
vegzokre
6s a robban^isbiztos
gyartmanyok
uzembe
helyezes6re,
uzemeltetesere,
ellenorzesere,
karbantartasara
vonatkozoan.
Ismeri a
robbandsbiztos
gyartm^nyok
alkalmazasara
vonatkozo
eloirasokat
gyulekony porok
altal veszelyeztetett
kornyezetekben.

2.

Alapvegzettsegenek
megfeleloen -

robbanasvesz61yes
kornyezetben is karbantart,
javit, felujft, uzembe helyez
es kezel robban^sbiztos
berendezeseket.

Ismeri a
robban^sbiztos
berendezesek
javitasara,
helyredllltasara,
uzembe

Szakteruleten
torekszik a
robban^sbiztonsag
teruleten
onmaga
folyamatos
k6pz6sere es
koveti a

Szakerto szignoja:
.L
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3.

4.

5.

robbanasbiztonsagtechnika
altal^nos megfeleles6t
igazolni

(felulvizsgal).

Robbanasveszelyes

kornyezetben

gazkoncentracio

merest vegez es

dokument^l.

Alapvegzettsegenek
megfeleloen
robbanasveszelyes
kornyezetben villamos es
nem villamos
berendezeseket Lizemeltet.

helyezesere,
dokumentalasara
vonatkozo
eloirasokat,
modszereket,
kovetelmenyeket.

tsmeri a

gazkoncentracio

mer6s

szuksegessegevel

szemben tamasztott

kovetelmenyeket, a

meroeszkozok

tipusait,
osztalyozasait,

Alapkepzettsegenek
megfeleloen, ismeri

a

gazkoncentracio

meresre

vonatkozo

munkavedelmi es

munkabiztonsagi
szabalyokat, a

meroeszkozoket,
biztonsagos

hasznalatukat.

Ismeri a

robbanasbiztos

gyartmanyok
felulvizsgalatara
vonatkozo

eloirasok, a

felulvizsgalat
tipusait.

Ismeri a
szemelyzettel
szemben tamasztott

kovetelmenyeket,

eloirasokat, - a

robbanokepes
legterben munkat
vegzokre

es a robbanasbiztos

gyartmanyok
uzembe

helyezesere,

uzemeltetesere,

ellenorzesere,

karbantartasara

vonatkozoan.

Ismeri a

robbanasveszelyes

kornyezetben

jogszabalyok,
szabvanyok
valtozasait.

Torekszik arra,
hogy a meres a
korulmenyek
figyelembevetelevel
hiteles tegyen.
Torekszik arra,

dokumentacio
szakszerCi es
masok szamara is
6rthet6 legyen.

Javaslataival
torekszik arra, hogy
a robbanasbiztos
megoldasok
megfeleljenek a
minimalisan
szukseges es
elegseges muszaki

kovetelmenyeknek.

A
felulvizsgdlati,
javitasi,
karbantartasi,

uzembe

helyezesi es
kezelesi
tevekenyseghez
kapcsolodo
donteseit,

szlgoruan a

robbanasveszely

es teruletekre
vonatkoz6
eloirasokra es

kovetelm6nyekre
alapozza.

Betartja es
betartatja a
robbanasbiztos
helyisegekre,
szabadterekre

vonatkozo

zonabesorolasi es

szabalyokat,

kornyezetvedelmi
elofrasokat.

A
robbanasveszelyes

helyeken vegzett
munkajaert
dokumentaltan,

teljes felelosseget
vdllal.

Szakerto szignoja;
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alkalmazhato nem

villamos
berendezesekre

vonatkozo

eloirasok, a gyartoi
dokumentacio
keszitesenek
kovetelmenyeit, a

gepkonyv tartalmi
elemeit. Ismeri a

villamos - es

nemvillamos
gyartmanyok
alkalmazasara

vonatkozo

eloir^sokat
gyulekony porok
altal veszelyeztetett
kornyezetekben.

Ismeri a gaz- es
porrobbanas
veszelyes legterben
torteno
munkavegzesre,
uzemeltetesre
vonatkozo
munkavedelmi,
munkabiztonsagi
kovetelmenyeket.
Ismeri a
robbanasveszelyes
kornyezetben valo
uzemeltetes
dokumentalasara
vonatkozo
modszereket es
kovetelmenyeket.
eloirasokat.

2. A kepzesbe valo bekapcsolodas es reszvetel feltetelei

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Iskolai elokepzettseg:

Szakmai el6kepzetts6g:

Egeszsegugyi alkalmassagi
kovetelmeny:

Egyebfeltetelek:

alapfoku iskolal vegzettseg

Villamosipari (eras es/vagy gyengearamu) es/vagy gepesz
es/vagy vegyipari es/vagy munkavedelmi es/vagy
tuzvedelmi szakma, szakkepesites.

szijkseges

Szakmai gyakorlat teriilete es idotartama:
Villamosipari (eras es/vagy gyengearamu) 6s/vagy g6pesz
6s/vagy vegyipari es/vagy munkavedelem 6s/vagy
tuzvedelem teruleten eltoltott 3 ev gyakorlati ido.

Szakerto szignoja:
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3. Tervezett kepzesi ido

3.1.

3.2.

A k6pz6s 6raszama:

Megengedett hianyzas
merteke:

1206ra

Az osszes oraszam maximum 20%-a.
(Iranyado ertek, metytol egyeni merlegelesi szempontok
figyelembe-vetelevel, vezetoi dontessel el lehet terni.)

4.Tananyagegysegek

A kepzes tananyagegysegeinek megnevezese:1

Robbanasbiztos berendezes szerel6si feladatok

Robbanasveszelyes kornyezetben villamos es nem
vitlamos berendezesek uzemeltetese

Elmelet
(6ra)

80

Gyakorlat
(ora)

20

20

Oraszdma
osszesen:

100

20

4.1.Tananyagegyseg2

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4,1.5.

4.1.6.

4.1.7

1.

Megnevezese3:

Celja:

Megval6sitasa sordn
alkalmazott munkaformak:

Megvalosltasasoran
alkalmazott kepzesi
modszerek:

Oraszama4:

Besz^mlthat6 oraszama5:

Robbanasbiztos berendezes szerelesi feladatok

A resztvevok sajatitsak el a robbanasbiztos villamos es
gepeszeti berendezesek kezeleset, szereleset, es
uzemelteteset.
A robbanasbiztos gyartmanyok felulvizsgalatanak lepeseit, a
hibak feltarasanak lehetosegeit, a gyartmanyok
karbantartasat, javitasat es felujitasat.

Frontalis csoportos es/vagy iranyftott egyeni munka,az
elmeleti oktatas virtualis terben is tortenhet.

Eloadas, magyarazat, szemleltetes, kozos megbesz6tes,
egyeni, illetve csoportos gyakorlat

100 ora (elmelet: 80 ora, gyakorlat; 20 ora)

A tananyagegyseg tartalma - megtanltando es elsajatftando temak6r(6k), kapcsolodo
foglalkozas(ok) megnevezese, tartalmi elemei:

Megtanitando es
elsajatitando temakor
megnevez6se:

Kapcsolodo foglalkozas(ok)
megnevezese, tartalmi
elemei;

Tuz- es robbanasveszelyesseg

A szakterUletet erintojogszabalyai, ervenyes es
visszavont szabvanyai

Vonatkozo kemiai es fizikai alapismeretek
Exoterm reakci6 fogalma
Oxidacio es redukcio fogalama
Egesi haromszog fogalma
Relativ sCiruseg (dr) fogalma
Eg6s, robbanas, detonacio fogalma
Lobbanaspont fogalma
Ongyulladasi homerseklet fogalma

1 A sorok szama b6vlthet6.

2 A Tananyagegysegeket bemutato alfejezetek sz6ma a 4. pontban szereplo sorok szSmanak megfeleloen bovltendS.

3 Megegyezik a 4.1. pontban megadott megnevezessel

4 Megegyezik a 4.1. pontban megadott 6rasz6mmal, es megegyezik a temakorok Ossz6rasz6m6val.
5 Kontal<t6rat61 eltero munkaforma alkalmazSsa eset6n, ha az a k6pz6s 6rasz^m6ba besz6mlthat6 - egy6b esetben nem relevSns

Szakerto szignoja:
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2.

3.

Megtanftando es
elsajatftand6 temakor
megnevezese:

Kapcsol6d6 foglalkozas(ok)
megnevez6se, tartalmi
elemei:

Megtanftando es
elsajatftando temakor
megnevezese:

Kapcsolodo foglalkoz^s(ok)
megnevezese, tartalmi
elemei:

Vonatkozo elektrotechnikai alapismeretek
Feszultseg fogalma
Aramerosseg fogalma
Ellen^llas fogalma
A villamos aram hatasai
Robbanasbiztossag alapveto fogalmai
A robbanas jelensegenek leirasa
Robbanasi hatarok
Brizancia foglama.
A porrobbanasjellemzoi
A kodrobbanas jellemzoi
8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potencialisan
robbanasveszelyes kornyezetben torteno alkalmazasra szant
berendezesek, v6delmi rendszerek vizsgalatarol es
tanusitasarol
Az ervenyes es korabbi OTSZ vonatkozo eloirasai.
MSZ EN 60079 szabv^ny sorozat
MSZ EN 13463 szabvany sorozat
MSZ EN 61241 szabvany sorozat
MSZ EN 1127 szabvany sorozta
Europai direktivak, hazai rendeletek

Gazkoncentracio meromOszerek es a g^zkoncentracio
meres

Vonatkozo szabvanyok
Egheto gazok, gozok merese
Az oxigen merese
Toxikus g^zok merese
Gazkoncentracio mero keszulekek osztalyozasa
Katalitikus elegetes
Hovezeto-kepesseg meres
F61vezet6s modszer
Fenyelnyel6sen alapulo muszerek
Gazkoncentracio meresek vegzese kulonbozo elven mukodo
merokeszulekekkel
A mert ert6kek jegyzokonyvben torteno rogzitesenek es
dokumentalasanak kovetelmenyei

Robbanasbiztos berendezes, gyartmanyjellemzoi,
ellenorzese es vizsgalata

Altalanos eloirasok
Robbanasvesz61yes tersegek besorolasi kovetelmenyei
A gyartmanyok csoportosftasa
Homersekletek
Altalanos kovetelmenyek
Vedelmi modok
Nyomdsallo tokozas
Gyujtoszikramentes vedelem
Fokozott biztons^g
Olaj alatti vedelem
Kvarchomoktoltes
Legmentes lezdras kiontoanyaggal
Tulnyomasos v6delem
n vedelmi mod
Robbanasveszelyes teruleten alkalmazhat6 fCitokabelek
Nem fern bol valo tokozasok es tokozasreszek
Konnyufemet tartalmazo tokozasok
Kotoelemek
Reteszeles
Atvezetok
Ragaszt6anyagok

10
Szakerto szignoja: -1
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4.

4.2.1

4.2.1

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Megtanitando 6s
elsajatitando t6makor
megnevezese:

Kapcsolodo foglalkozas(ok)
megnevez6se, tartalmi
elemei:

A tananyagegyseg
elvegzes6r61 szolo igazolas
kiadasanak feltetele(i):

Megnevezese6:

C61ja:

Megvalositasa soran
alkalmazott munkaform^ik:

Megvalositasa sor^n
alkalmazott kepzesi
modszerek:

Csatlakozo elemek es csatlakozoszekrenyek
Csatlakozo eszkozok vedo- vagy osszekoto vezetokhoz
Kabelbevezetok es vedocso-bevezetok
Villamos berendezesek letesitesenek eloirasai
robbanasvesz61yes tersegekben
A villamos gyartmanyok kivalasztasa
Villamos vedelmek
Zener - gatak alkalmazasi terutetei
Galvanikus elvdlaszto egys6gek
Veszkikapcsolas es villamos levalasztas
Villamos berendezesek felulvizsgalata 6s karbantartasa
robbanasvesz61yes ters6gekben
Felulvizsgalatok fajtai
Karbantartasi kovetelmenyek
A gyartmany levalasztasa
Foldeles 6s egyenpotenci^lu osszekotes
Alkalmaz^si feltetelek
Mozgathato gyartmanyok es csatlakozdsaik
Felulvizsgalati program keszitese
Modositott vagyjavitott gyartmanyok ellenorzese es
vizsgalata
Robbanasveszelyes kozegekben alkalmazott gyartmanyok
javitasa es felujitasa
Altalanos kovetelmenyek
Eloirasok a gyarto szamara
Eloirasok a felhasznalok sz^mara
Eloirasok a javito szamara
Helyreallitas

Feliilvizsgalati dokumentacio, a minosito irat

A kulonbozo robbanasveszelyes tersegekben elv6gzett
tevekenysegek dokumentalasanak kovetelmenyei
Vizsgalati, tanusit^isi rendszer
Europai direktivak, hazai rendeletek
A berendezesek alkalmazasi csoportjanak es kategoriajanak
meghatarozasa
Megfelelosseg ertekelesi eljar^sok
Tanusito testuletek
Megfeletosegi dokumentumok
A berendezesek megjelolese
Biztonsagi kalauza es eljar^s

A tananyagegyseg elvegzeserol nem keriil sor igazolas
kiallitasara.

Robban^sveszelyes kornyezetben villamos es nem
villamos berendezesek uzemeltetese

A resztvevok sajatltsak el a robbanasbiztos villamos es
gep6szeti berendezesek, es uzemetteteset.
A robbanasbiztos gyartmanyok karbantartasat, javitasat es
felDjitasat.

Frontalis csoportos es/vagy iranyitott egyeni munka.

Szemleltetes, kozos megbesz616s, egyeni, illetve csoportos
gyakorlat

' Megegyezik a 4.1. pontban megadott megnevez6ssel
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7

1.

4.2.8.

6rasz^ma7:

Beszamithato 6raszama8:

20 ora (gyakorlat: 20 ora)

Robbanasveszelyes kornyezetben villamos es nem villamos
berendezesek uzemeltetesere feljogositott szemely mellett
munkaltato altal igazolt gyakorlat

A tananyagegyseg tartalma - megtanitando 6s elsaj6t!tand6 temakor(ok), kapcsolodo
foglalkozas(ok) megnevezese, tartalmi elemei:

Megtanitando 6s
elsaj^tftando temakor
megnevezese:

Kapcsolodo foglalkozas(ok)
megnevezese, tartalmi
elemei:

A tananyagegyseg
elvegzes6r61 szolo igazol^s
kiadasanak feltetele(i):

Tuz- es robban^isveszelyesseg

Szemelyzettel szemben tamasztott kovetelmenyek

eloirasok, - a robbanokepes legterben munkat vegzokre

es a robbanasbiztos gyartmanyok uzembe helyezesere,
uzemeltetesere, ellenorzesere, karbantartasara vonatkozoan.

Robbanasbiztos gyartmanyok alkalmazasara vonatkoz6

A tananyagegyseg elvegzeserol nem kerul sor igazolas
kiallitasara.

5. Csoportletszam

5.1. Maxim alis csoportletsz^m9: 40 f6

6. A kepzesben reszt vevo teljesitmenyet ertekelo rendszer leirasa

(az irasbeli, szobeli, gyakorlati beszamoltatasok, az ismeretek szamonkeresenek
rendje)

6.1. EIozetes tudasszint merese a kepz6s folyamata elott

6.1,1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

A meres celja

A meres formaja

A meres tartalma

A meresre szotgal6
modszerek

Az elozetesen
megszerezett tudas
elismeresenek modja

Megfelelt minosites
feltetelei

A reszvevo kerheti az elozetes tudasanak mereset.

Az oraszam beszamitas megadasa a tananyagegysegek azon

belul is a temakorok szerint tortenik.

Az alapja a feladatlapokkal torteno tudas merese a
tananyagegysegek temakoreinek kovetelmenyeinek megfeleloen.

A relevans tananyagegysegek temakoreinek alapismeretei.

A tudasmeres feladatlapokkal t6rt6nik.

Eredmenyes teljesites eseten a resztvevo felmentest kap a
tananyagegyseg temakoreben elsajatitasara iranyulo kepz6si
reszalol.

Az elozetes tudasmeres eseten az elvart teljesitesi szint a
feladatlapok minimum 51%-os eredmenyessegu teljesitese.

7 Megegyezik a 4.1. pontban megadott 6raszammal, es megegyezik a temakQrok 6ssz6rasz6m6val.
8 Kontal<t6r6t61 eltero munkaforma alkalmazasa eset6n, ha az a l<6pzes oraszamSba besz6mlthat6 - egy6b esetben nem relevSns

9 Z^rt rendszeru elektronikus tavoktatas eseten nem relevans.

12
4.

Szakerto szignoja:

DUNAGÁZ Zrt.



^SS^Sl^C?
1990^<-^ DUNAGAZ Zrt,

Engedelyszam: E/2020/000062
Kepzesi program

Robbanasbiztos berendezes szereloje

6.1.7. Sikertelen teljesites
kovetkezmenye

A 51%-nal kisebb eredmenyesseg eseten a resztvevo az adott
tananyagegyseg kepzesi reszenek latogatasa alol nem kap
felmentest.

6.2. A kepzes folyamata alatt

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Az ellenorzes formaja

Az ellenorzes es
ertekeles
rendszeressege

Az ellenorzes tartalma

Ellenorzesre szolgalo
m6dszerek

Megszerezheto
minositesek

Az oktato szobeli, irasbeli ellenorzo kerdesekkel 6s megfigyelesei
alapjan gyozodik meg az atadott ismeretek elsaj^titasanak
mert6ker61. Az ismeretek elsajatitasat a kepzes sor^n az oktato
visszacsatolasokkal ertekeli.

A kepzes soran folyamatosan.

Az kepzes soran elhangzott es feldolgozott ismeretek, gyakorolt
keszsegek.

szobeli oktatoi visszacsatol^s
gyakorlati bemutato
interaktfv oktatoi es resztvevoi egyuttmukodes

A kepzes soran nines minosites, az ellenorzes formativjellegQ,
celja a tanulasi hibak es nehezsegek feltarasa, a segites.

6.3. A kepzes zarasakor

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3,4.

6.3.5.

Az ellenorzes formaja

Az ellenorzes
tartalma

Megszerezhet6
minositesek

A megszerezheto
minositeshez tartoz6
kovetelmenyek

Sikertelen teljesi'tes
kovetkezmenye

A kepzes vegen az elert tanulasi eredmenyek merese es ertekelese
frasbeli feladattal tortenik.

A tananyagegysegeknek megfeleloen tesztfeladat kerul
elkeszitesre, mellyel vissz'amerheto a megszerzett tudas.

Megfelelt / nem felelt m eg

Megfetelt: legalabb 51 %-os telj'esftmeny
Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesftmeny

Megismetelt feladatlap kitoltese

7. A kepzes elvegzeserol szolo igazolas kiadasanak feltetelei

7.1.

7.2.

A kepz6s elvegz6ser61 szolo
igazolas megnevezese:

A k6pzes elvegzeserfil sz616
igazolas kiad^s^nak feltetele(i):

TANUSlTVANY
2013. eviLXXVH. torv6ny13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)
A feln6ttkepz6si szerzodesben rogzftettek maradektalan
teljesftese.
Nem lepi tul a megengedett hianyzast (3.2. pont alapjan).
A szakmai zaro beszamolokon a ,,megfelelt" minosites
teljesft6se (6. pont alapjan).

8. A kepzesi program vegrehajtasahoz sziikseges feltetelek

8.1. Szemelyi feltetelek:

Elmeleti oktat6: a kepzesi tartalomnak megfelelo
szakos tanari szakkepzettseggel, vagy szakiranyu
felsofoku vegzettseggel 6s szakkepzetseggel vagy
felsofoku vegzetts6ggel es a kepzes tanulmanyi
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Szemelyi feltetelek
biztositas^nak modja:

Targyi feltetelek:

Targyi feltetelek biztosltas^nak
modja:

A k6pzeshez kapcsolodo
egyeb specialis feltetelek:

A kepzeshez kapcsolodo
egyeb specialis feltetelek
biztositasanak m6dja:

teruletenek megfelelo szakkepesitessel
rendelkezik.
Gyakorlati oktato; a kepzesi tartalomnak megfelelo
felsofoku vegzettseggel es szakkepzettseggel, vagy
a kepzes tanulmanyi teruletenek megfelelo
szakkepesitessel es legalabb oteves szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
lasd meg specialis feltetelek.

munkaszerzodes, megbizasi szerzodes, vallalkozoi
szerzodes, az oktato alkalmazasat bizonyito mas szerzodes

Az oktatoterem felszereltsege:
tanuloi asztalok, szekek a resztvevoi letszamnak

megfeleloen
- tanari asztal, szek
- tabla es/vagy flipchart es/vagy projektor
legalabb 1,5m2 teriilet resztvev6nk6nt.
A gyakorlati oktatashoz:

o Robbanasbiztos gyartmanyok;
o MCiszerek (Minimalisan szukseges gazkoncentracio

mereshez alkalmas meroeszkoz, resmero,
homero);

o Vonatkozo dokument^ciok (rendeletek,
szabvanyok, gyartoi dokumentaciok);

o Zonaterkep.
Az elmeleti kepzeshez sajat, berelt, vagy egyuttmukodesi
megallapodas alapjan igenybe vett oktato terem
A gyakorlati oktatas megtartasdra alkalmas sajat, berelt,
vagy egyuttmukodesi megallapodas alapjan igenybe vett
kepzesi hely a kepz6shez szukseges eszkozokkel,
gepekkel.
A szakmai k6pzes oktatoja a jogszabalyban eloirt
vegzettsege mellett rendelkezzen robbanasbiztonsag-
technikai szakmai kepesitessel, valamint 5 eves szakmai
gyakorlattal.

9. Kepesito vizsga

A kepesito vizsgat nem a kepzo intezmeny szervezi es bonyolitja. A szakmai kepzeshez
kapcsolodoan megszerezheto szakkepesites megszerzesere iranyulo kepeslto vizsgat a nemzeti
akkreditalasrol szolo torveny szerinti akkreditalo szerv altal szemelytanusito szervezetkent
akkreditalt vizsgakozpont szervezhet. A kepesito vizsga megszervezesehez szukseges feltetelek
es a kepesfto vizsga vizsgatevekenysegeinek reszletes leirasa a https://szakkepesites.ikk.hu/
weblapon erhetok el a programkovetelmenyek menupontban.
A szakmai kepzeshez kapcsolodoan megszerzett kepesito bizonyitvany allamilag elismert, onallo
vegzettsegi szintet nem biztosito szakkepesitest tantisit.

A kepesito vizsgara bocsatas feltetele:
A szakmai k6pz6s k6vetelm6nyeinek teljesites6r61 (7.1. pont) a k6pz6 intezm6ny altal a
felnottkepzesi adatszolgaltatasi rendszerben kiallitott tanusitvany.
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10. Az elozetes minosites tenye

Szakerto nyilatkozata:

Az elozetes minosites helye:

Az elozetes minosftes idopontja:

Az elozetes minosftest v6gz6 fetn6ttkepz6si
szak6rt6 neve:

Az elozetes minosltest vegzo felnottkepzesi
szakerto nyilvantartasi szama:

Feln6ttk6pzesi szakerto alalrasa:

Felnottkepzo intezmeny kepviselojenek
alafrasa:

A k6pzesi program

Szolnok

2021. Julius 26.

Mohacsi Csilla

FSZ/2020/000348

^ -I^.GL-^ d1-

f;-n

elozetes minosftese megtortent.

i (^^'^-e.\_

^
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