DEKRA Akademie Kft.
1012 Budapest, Vérmező út 4.
Felnőttképzési Nyt.sz: E-000683/2014
SzolgáltatóKözpont:
…………………………………
Társaságunk a 25/2014. (VIII.26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet, valamint a
17/2015. (VI.9.) NGM rendelettel módosított 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet előírásainak megfelelően
az alábbi tanfolyamokat szervezi:
Ft/fő (ÁFA mentes)
Villamos alállomás kezelő
OKJ 35 522 11
Nyt.sz.:
Képzés megnevezése
E-000683/2014/A023
Kontaktképzés*

óraszáma

irányára

160

273.000,62.000,-

Komplex vizsga
Összesen

160

335.000,-

11286-12 Műszaki ügyvitel
Képesítés moduljai
Képesítést nyújt

11287-12 Villamos alállomás-ellenőrzés, -kezelés
Kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles hálózati kapcsolások végrehajtására

FEOR száma

* A Felnőttképzési törvény értelmében a hallgató az előzetes tudásszintje felmérését kérheti, mely díjmentes szolgáltatásunk.
A felmérő igénybevétele esetén a fent meghatározott óraszám és képzési díj a teljesítés szintjének megfelelően változhat,
melynek mértékéről a SzolgáltatóKözpont vezetője és a felmérést végző szakoktató dönt.

A KÉPZÉSEK TANÚSÍTÁSA: A hallgatónak a képzések végén modulzáró vizsgákat kell tennie, melyről Társaságunk
igazolást ad ki. Ezen igazolással léphet be az OKJ-s komplex vizsgára, melynek eredményes letételével a képzésnek
megfelelő OKJ-s vizsgabizonyítványt kap.
JELENTKEZÉS FELTÉTELE (mindhárom képzésre):
• Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség és az SZVK
7. Egyebek fejezetben foglaltak
• Előírt gyakorlat: Minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság
JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezési lap, bizonyítvány másolat, gyakorlati és orvosi igazolás beküldésével e-mailben.
Az eredeti dokumentumokat postai úton kérjük beküldeni, vagy az első előadási napon leadni.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 20………………………….
JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSA: A képzés indítását megelőző 1 héten belül.
A részvételi díj számláját az első előadási napot követően, vagy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően postázzuk.
INFORMÁCIÓADÁS:
…………………………. - Tel.: ……………………., e-mail: .......................@dekra.com
…………………………. - Tel.: ……………………., e-mail: .......................@dekra.com
EGYÉB:
− A tanfolyamokat min. 10 fő részvétele esetén indítjuk.
− Az oktatás általában heti 2 napon, 800 – 1400/1500 óráig tart.
− A felkészüléshez szükséges jegyzetet a tanfolyam időtartamára biztosítjuk.
− A képzési díj a modulzáró vizsgák díját tartalmazza.
− Egy cégtől több fő beiskolázása vagy kihelyezett képzés esetén kérjen egyedi ajánlatot.
További részletekkel, képzéseinkkel állunk rendelkezésükre.
Üdvözlettel:
………………..
Értékesítési vezető

……………………
SzolgáltatóKözpont vezető

