Ózdi Szakképzési Centrum
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Tel/fax: 48/471-796; ozdiszc@ozdiszc.hu
Felnőttképzési engedély száma: E-001378/2015

Villanyszerelő
OKJ 34 522 04
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001378/2015/A016
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a
képzés megkezdhető az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
A szakképesítés tartalma
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó
berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és
készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos
berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó
vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel,
ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és
berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít,
működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését
betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot,
tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet,
munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő
eszközök alkalmazásával.
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 1200 óra (elmélet: 360 + gyakorlat: 840)
Összes oktatási napok száma: 150
Az oktatás tervezett időbeosztása, a képzés intenzitása
Elméleti képzés naponta: 7.00 és 19.00 óra között, heti óraszám: 40 óra
Gyakorlati képzés naponta: 6.00 és 20.00 óra között, heti óraszám: 40 óra
Komplex szakmai vizsgára bocsátás/záróvizsgára bocsátás feltételei: valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
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Informatikai és műszaki alapok
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A szakmai képzés szervezője
Intézmény neve: Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Szakképző Iskolája
Intézmény pontos címe: 3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

Intézmény neve: Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
Intézmény pontos címe: 3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1.
Képzési díj (tervezett):

804.000.- Ft, az elméleti és gyakorlati oktatás díja összesen
OKJ vizsga díja: 60.000.- Ft
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