ÓRAREND TÁJÉKOZTATÓ
szakirány elm/gyak

nap

időtartam

helye

1. nap

8:00 - 20:00

tanterem

RK + TÜ

2. nap

8:00 - 20:00

tanterem

RK + TÜ

GY

jogszabályok, engedélyezés, kezelés-tárolás, ADR

3. nap

8:00 - 14:00

tanterem

RK + TÜ

GY

tűzmegelőzés, tűzvédelem, tűzvédelmi szakvizsga

3. nap 14:00 - 20:00

tanterem

TÜ

E

elektromos ismeretek, munka- és balesetvédelem

E

termékfelhasználás, tűzijáték tervezés-kivitelezés

4. nap

8:00 - 20:00

tanterem

TÜ

5. nap

8:00 - 20:00

tanterem/terep

TÜ

tananyag/téma

E + GY pirotechnika alapjai, termékismeret, biztonsági szabályok

E + GY termékfelhasználás, tűzijáték tervezés-kivitelezés

RK: Pirotechnikus raktárkezelő (végezhető tevékenység: raktározás, forgalmazás, kereskedelem)
Tananyagegység: 11325-12 Pirotechnikus-raktárkezelő feladatok (30 óra képzés: 6 óra elmélet + 24 óra gyakorlat)
TÜ: Pirotechnikai terméküzemeltető (végezhető tevékenység: termék felhasználás)
Tananyagegység: 11324-12 Pirotechnikai-terméküzemeltető feladatok (60 óra képzés: 30 óra elmélet+ 30 óra gyakrolat)
Az elméleti és gyakorlati képzés ütemezése azonos, órarend szerint.
Tantermi képzés tervezett helye: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. I. / 100.
Terepi képzés tervezett helye: Budapest, XV. ker., Rákospalotai határút (János utcával szemben)
A képzési helyszínek a csoportlétszám ill. hozzájárulás miatt változhatnak.
A képzés első két teljes napján közös tartermi oktatás van mindkét szakirány részére.
A 3. nap délelőtt is közös a képzés és a tűzvédelmi szakvizsga, ami kb. 14:00 óráig tart.
A 3. nap délután már csak a terméküzemeltetőknek van további tantermi képzés.
A terméküzemeltetők 4. és 5. napi képzéséből kb. fél nap a terepi oktatás, aminek pontos
idejét valamint a terepi képzés beosztását a tanfolyam elején egyeztetjük.
A terepi képzésre a munkavégzéshez alkalmas ruházat szükséges.
Az elméleti tananyagra valamint a hatályos jogszabályokra jegyzetet adunk.
A képzés során vizsgafelkészítés is történik.
A képzés teljes időtartamán kötelező a részvétel, ami az eredményes vizsgához is szükséges.
Megengedett maximális igazolt hiányzás: 10%-a képzés időtartamának.
Vizsgára bocsáthatóság feltételei: - betöltött 18. életév
- érettségi bizonyítvány megléte
- max. 10% igazolt hiányzás a képzésről
- eredményes modulzáró vizsga
- megfizetett képzési (tanfolyami) + vizsgadíj
Vizsgára szükséges dokumentumok: - érvényes személyi igazolvány vagy útlevél
- lakcímkártya
- érettségi bizonyítvány
Vizsgáról csak érvényes orvosi igazolással lehet hiányozni, amit a vizsga végéig meg kell küldeni.
Ez esetben a következő vizsgán lehet díjmentesen pótló vizsgát tenni.

