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Rohr- und Stahl Kft.
HEGESZTŐ GYAKORLATI KÉPZÉS
(Részletes tájékoztató, érvényes 2017. 02. 01 - től)
A Rohr-und Stahl kft. a Dunakeszi Fő út 143 sz. alatti, az MHTE, a TÜV SÜD és a TÜV
Rheinland által akkreditált hegesztő oktatási bázisában EN 9606-1 szerinti minősített hegesztői
tanúsítványt adó képzést indít egyéni és csoportos oktatással.
1. Elsajátítható eljárások
- 111 Kézi ívhegesztés bevont elektródával (cellulóz hegesztés is)
- 131 Fogyóelektródás, semleges védőgázas ívhegesztés (MÍG-hegesztés)
- 135 Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés (MAG- hegesztés)
- 136 Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés porbeles huzalelektródával
- 141 Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG-hegesztés)(AWI)
- 311 Oxigén-acetilén hegesztés
2. A képzés formája
- alapképzés, egyénileg
- alapképzés csoportosan (min. 6 fő)
- átképzés egy másik eljárásra, csak egyénileg
- szintentartó vagy felhozó képzés, csak egyénileg
3. A képzés tervezett időtartama
A. Alapképzéssel, csoportos oktatással
- 111 és 311 eljárás
- 131, 135 és 136 eljárások
- 141 eljárás

200 óra
200 óra
200 óra

B. Egyéni oktatási forma esetén
- alapképzés, képességtől függően
- a képességektől függően átképzés vizsgaképes
szintig, felmérő teszt szerint
- az oktatott igénye szerinti gyakorlás

120-200 óra
80-120 óra
min. 16 óra

A csoportos alapképzések hétfőtől péntekig, reggel 7.00-15.00 óra közötti időszakban
folyamatosan, az egyéni képzések a megadott időszakban, egyeztetett egyéni igények
szerinti időpontban és gyakorisággal.
4. Tematika
A. Alapképzési program
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület által jóváhagyott program alapján
a, Elmélet:
40 óra
- munkavédelmi-, tűz- és balesetvédelmi ismeretek
- egyéni hegesztő védőeszközök típusai, használata
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- hegesztés elmélete, alapjai, anyag-, rajz-, mértékegység- és gépismeret
- varrat típusai, előkészítés
- hegesztés technológiája, módja, hibái, javításai
- hegesztői minősítés tartalma, fogalma, rendszere, követelményei
b, Gyakorlat
160 óra
- hegesztő berendezések, gépek, palackok kezelése
- hegesztéshez élelőkészítő gépkezelés, kézi élelőkészítés, köszörülés
- hegesztés technológiája, hegesztés gyakorlata
- hegesztési feszültségek, alakváltozások, hibák megelőzésének ill.
csökkentésének módja
- minősített hegesztői vizsgára való előkészítés, felkészítés
B. Átképzés, gyakorlás
A képzést megelőző tesztet követő oktatói értékelés alapján a hiányosságok
meghatározása, a választott hegesztési eljárás elméleti és gyakorlati
hiányosságainak megszüntetése, technológia gyakorlása.
5. Képző által biztosított feltételek
A hegesztő bázison az oktatás teljes ideje alatt az alábbiakat biztosítjuk:
- önálló, oktatási eszközökkel felszerelt hegesztő fülkét
- képzéshez szükséges, oktató által meghatározott technikai feltételeket
- hegesztő- és élelőkészítő gépeket, kézi köszörűket
- ezek használatához szükséges egyéni védőruházatot és védőeszközöket (hegesztő
kesztyű, bőrkötény, lábvédő, pajzs)
- a képzés típusához szükséges alapanyag (FM 1, FM 2, FM 3 anyagcsoport), továbbá
segéd- és hozaganyagokat
- a képzés sikerességéhez szükséges szakképzett oktatókat
- írásbeli szakmai értékelést, véleményt az oktatás eredményéről, készség
elsajátításának fokáról
- oktatás befejezése után MSZ EN 9606-1 szerinti hegesztő minősítés megszerzéséhez
szükséges vizsga lehetőségét
- sikeres vizsga esetén TÜV SÜD vagy TÜV Rheinland által kiállított MSZ-EN 9606-1
szerinti hegesztő minősítést
- egyéni képzési igény esetén a képzést megelőzően 2 órás gyakorlati tesztet, írásbeli
szakmai értékeléssel, a várható képzési idő meghatározásával.
- tematikában meghatározott elméleti és gyakorlati oktatást
6. A képzés költségei
6.1
Anyagminőség: FM 1, FM.2, FM.3 anyagcsoport
Méret:
lemez: Lv 10-ig
cső: NA 150-ig, falvastagság: 6 mm-ig
a, 111 és 311 eljárás,
- egyéni képzés esetén
- csoportos képzés esetén

2.500.- Ft/óra
368.000.- Ft/200 óra/fő

b, 131, 135 és 136 eljárások
- egyéni képzés esetén

2.620.- Ft/óra
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6.2

6.3

- csoportos képzés esetén

389.500.- Ft/200 óra

c, 141 eljárás
- egyéni képzés esetén
- csoportos képzés esetén

2.950.- Ft/óra
410.000.- Ft/200 óra

d, 2 órás tudásfelmérő teszt

3.900.- Ft/óra

e, EN 9606-1 szerinti TÜV minősítő vizsga,
eredeti tanúsítvánnyal, 3 év érvényességgel

98.500.- Ft/vizsga

Anyagminőség: FM 5 és FM 6 anyagcsoport
Méretek
lemez: Lv 6 mm-ig
cső: NA 50-ig, falvastagság: 6 mm-ig
a, 111 és 311 eljárás,
- egyéni képzés esetén
- csoportos képzés esetén

3.290.- Ft/óra
498.000.- Ft/200 óra/fő

b, 131, 135 és 136 eljárások
- egyéni képzés esetén
- csoportos képzés esetén

3.500.- Ft/óra
515.000.- Ft/200 óra

c, 141 eljárás
- egyéni képzés esetén
- csoportos képzés esetén

3.750.- Ft/óra
529.000.- Ft/200 óra

d, 2 órás tudásfelmérő teszt

4.300.- Ft/óra

e, EN 9606-1 szerinti TÜV minősítő vizsga,
eredeti tanúsítvánnyal, 3 év érvényességgel

105.000.- Ft/vizsga

A megadott anyagcsoporttól és méretektől eltérő képzésre, vizsgára, továbbá komplett
csoport megrendelése esetén egyeztetett egyedi árat képzünk.
A megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
7. A képzés költségének fizetési feltételei
A fizetés történhet egy összegben átutalással, a képzés kezdete előtt, vagy részletre:
a. csoportos képzés esetén
- képzés kezdete előtt a tanfolyam díjának 30 %-a
- képzés 3. hete kezdetéig további 30%
- képzés utolsó hete előtt a fennmaradó 40 %
b. egyéni képzés esetén
- képzés kezdete előtt az aznapra tervezett képzési idő utáni kalkulált teljes díj
Teszt vagy 40 óránál rövidebb időre tervezett képzés esetén a napi igény szerinti költség a
képzés vagy a teszt megkezdése előtt egy összegben fizetendő.
A fizetés történhet a helyszínen készpénzzel átvételi elismervény ellenében, vagy előre
átutalással a cég 10300002-10648565-49020015.sz. MKB Banknál vezetett számlájára.
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A számlát a befizetést vagy átutalást követően 3 napon belül a megadott címre postázzuk.
8. Képzések tervezett kezdete
Csoportos képzés esetén:

2017. 04. 01. majd folyamatosan igény szerint
Min. 6 fő jelentkezése szükséges

Egyéni képzés esetén:

2017. 02.01. után, egyeztetett időpontban

9. Egyéb feltételek
-

-

-

-

-

A képzés típusához szükséges alap- és hozaganyagot az FM 1, FM 2, FM 3, FM 5,
FM 6, anyagcsoportokhoz biztosítunk a megadott képzési költségek szerint. Ettől
eltérő anyagcsoportú képzési igény esetén megállapodás szerint többletköltséget
számolunk fel.
16 óránál kevesebb gyakorlás esetén 10% felárat számolunk.
A képzés megkezdése előtt a várható teljes képzési időre képzési szerződést
kötünk a képzésben résztvevőkkel. /Melléklet/
EN 9606-1 minősítés megszerzése esetén a sikeres vizsgázót nyilvántartásunkba
vesszük, lehetőségeink szerint az EU-ban levő munkahelyeinken munkát
biztosítunk, ill. egyéb szakmai cégeknél az elhelyezkedéshez ajánlást, segítséget
adunk.
Egyéni elbírálás szerint a kiemelkedő tudású jelentkezőkkel tanulmányi szerződést
kötünk, mely szerint a képzési költséget és a vizsga díját a szerződésben
meghatározottak szerint cégünk átvállalja.
Amennyiben a Tanuló az oktató utasításait vagy az egyéb baleset és
munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásokat nem tartja be, az oktatás-gyakorlási
feladatokat nem teljesíti, kivonja magát a képzésből, Felek az oktatást
befejezettnek, a képzési szerződést megszűntnek tekintik.
Igény esetén szállást (1.700.-Ft/éj - 4.500 Ft/éj) és ellátást (950 Ft/ebéd) tudunk
biztosítani.

10. Jelentkezés, érdeklődés
- Telefonon : 06 23 886 960
Sándor Tamás HR vezető
Veres Balázs hegesztő oktató
06 30 280 7950
- Telefax
: 06 23 886 964
- E-mail
: rohrundstahl@rohrundstahl.hu
- Helyszínen:
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Sándor Tamás, HR vezető
2120 Dunakeszi Fő út 143. Mári Lajos hegesztő oktató
Fax: 06 27 391 939
További információk a www.rohrundstahl.com weboldalon találhatók.
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