Tűzvédelmi előadó tanfolyam (OKJ 52 861 10)
(Engedély száma: E-000293/2014/A005)

A szakképesítés munkaterülete:
A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények
tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése,
szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként
képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A képzés moduljai:
10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai
Környezeti fenntarthatósági ismeretek

Tűzvédelmi előadó feladatai:





speciális információkat gyűjt
elemzi, értékeli a létesítmény tűzvédelmi helyzetét
elkészíti a tűzvédelmi szabályozást
tervezi a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és
szükségleteket
 tűzvédelmi oktatási tevékenységet végez
 gyakorlatokat szervez és értékel

 szervezi a tűzvédelmi szervezet munkáját
 ellenőrzési tevékenységet végez és koordinál
 vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezeli a
kapcsolódó dokumentumokat
 kapcsolatot tart az érintett munkavállalókkal és külső
szervezetekkel
 fejlesztések során figyelemmel kíséri a tűzvédelmi
érdekek érvényesülését

A tanfolyam megkezdésének feltételei: Szükséges iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Képzés időpontja: 2017. október – 2018. június
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.
A képzés időtartama és időbeosztása, helyszíne:
A képzési idő: 306 óra
(A résztvevők számára a képzés indulása előtt előzetes tudásszint mérést végzünk, amelynek eredményessége esetén az előzetes
tudást beszámítjuk az óraszámba és a tandíjba is.)
Időbeosztás: két hetente heti két nap: péntek (15:00 – 18:00) és szombat (09:00-16:00), összesen 26 hétvége
A képzés helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A képzés költségei:
 Tanfolyam díja: 160.000,- Ft (előzetes tudásbeszámítás nélkül)
 Regisztrációs díj: 30.000,- Ft
A jelentkezési lap leadása után számlázuk ki a regisztrációs díjat. A
díj beszámításba kerül a tanfolyam díjába. Ha a résztvevő a képzés
indulása előtt visszalép, a regisztrációs díj nem kerül jóváírásra.

 A tanfolyam díjára részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
 SZIE hallgatóinak és dolgozóinak a tanfolyam díjából
20% kedvezményt adunk.
 Modulzáró vizsgadíj: 10.000,- Ft
 Szakmai vizsgadíj: 40.000,- Ft

Vizsgára bocsátás feltétele:



Az órákon való részvétel (megengedett hiányzás: az óraszám legfeljebb 20 %-a)
A képzés moduljaiból sikeres modulzáró vizsga letétele

Végzettség igazolása: Államilag elismert Tűzvédelmi előadó OKJ bizonyítvány
Jelentkezés:
E-mailben vagy a honlapunkon (www.sztk.szie.hu) a „Jelentkezés” menü alatt
További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@sztk.szie.hu
A tanfolyam minimum 15 fő jelentkezése esetén indul. A képzési program a jelentkezők számára Ügyfélszolgálatunkon
hozzáférhető.
Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail: info@sztk.szie.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
Web: sztk.szie.hu
Telefon: 06-28-522-019

