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2010 második félév                           

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő OKJ-s képzés távoktatásos*
formában

    
    -  Helyszín: Szeged  
    -  A modulrendszerű képzés elágazása: Gázfogyasztó berendezés- és csőhálózat-szerelő  
    -  A részvétel feltétele: befejezett 8 osztály, egészségügyi alkalmasság  
    -  Időtartam: 8 hónap  
    -  Kontaktórák: háromhetente pénteken és szombaton   
    -  A tanfolyam díja: 180 000 Ft + jegyzetek + vizsgadíj – Részletfizetési lehetőség!  

  

Épületgépész technikus OKJ-s képzés távoktatásos* formában

    
    -  Helyszín: Szeged  
    -  A részvétel feltétele: érettségi, egészségügyi alkalmasság  
    -  Időtartam: 15 hónap  
    -  Kontaktórák: háromhetente pénteken és szombaton  
    -  A tanfolyam díja: 290 000 Ft + jegyzetek + vizsgadíj – Részletfizetési lehetőség!  

  A fenti képzések közül azt indítjuk, melyre a jelentkezők száma eléri a 15 főt.  

  

Regisztrált gázszerelők továbbképzése- távoktatásos  formában

    
    -  Helyszín, időpont: Budapest, november 12.  
    -  Témakörök: A gázcsatlakozó és felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi
változások, az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga
 
    -  A tanfolyam díja: 22.000 Ft, mely tartalmazza a tanfolyami jegyzet árát és a vizsgadíjat is  
    -  MÉGSZ- tagoknak 15% kedvezmény  
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    -  Jelentkezési határidő: október 27.  
  

  Részvételi szándékát kérjük, jelezze a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével!  

A képzést akkor indítjuk, ha a jelentkezők száma eléri a 10 főt.

  

Fűtésirendszer felülvizsgáló, korszerűsítő OKJ-s tanfolyam       Pécsen vagy
Dunakeszin

    
    -  Helyszín, időpont: Pécs, 2010. szeptember vége. Jelentkezési határidő: szeptember 17. 

  Dunakeszi (Wagner Solar Hungária Kft.), 2010. október 15. Jelentkezési határidő:
szeptember 24.
  
    -  Időtartam: 150 óra (5 és fél hónap)  
    -  A részvétel feltétele: Vízvezeték- és központifűtés szerelő mestervizsga, vagy
gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, vagy épületgépész technikus, vagy felsőfokú
épületgépész végzettség, 5 év szakirányú gyakorlat, egészségügyi alkalmasság.   
    -  Órák: kéthetente péntek délután és szombaton  
    -  A tanfolyam díja: 150.000 Ft + vizsgadíj- Részletfizetési lehetőség! A tanfolyam díja
tartalmazza a CD-n kiadott jegyzetek és az Energiaőr 1.0 szoftver árát is.   
    -  A Dél- Dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter tagjainak 50%
kedvezménnyel 75.000 Ft + vizsgadíj!   

  

A képzést akkor indítjuk, ha a jelentkezők száma eléri a 12 főt. 

  

Gázipari műszaki- biztonsági felülvizsgáló OKJ-s képzés

    
    -  Helyszín, időpont: Debrecen, 2010. szeptember vége      
    -  Jelentkezési határidő: szeptember 17.  
    -  A részvétel feltétele: Gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsga, vagy gáz- és
olajtüzelő berendezés szerelő, üzembehelyező mestervizsga, vagy gázipari technikus, vagy
gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, vagy felsőfokú épületgépész vagy gázipari végzettség, 5
év gázipari gyakorlat, egészségügyi alkalmasság.   
    -  Időtartam: 50 óra (2 hónap)  
    -  Órák: kéthetente péntek délután és szombaton  
    -  A tanfolyam díja: 55.000 Ft + vizsgadíj. A tanfolyam tartalmazza a CD-n kiadott jegyzetek
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árát is.   
    -  A Magyar Épületgépészek Szövetsége tagjainak 15% kedvezménnyel 47.000 Ft +
vizsgadíj              

  

A képzést akkor indítjuk, ha a jelentkezők száma eléri a 15 főt.

  

További információ kérhető a 72/532-249, 30/820-5607-es telefonszámokon, valamint az oktat
as@megsz.hu
címen. Honlap: 
www.megsz.hu

  

* Távoktatás: Csökkentett óraszámú, rövidebb képzési idejű, rugalmas képzési forma, mely a
hallgatótól nagyobb önállóságot, több otthoni felkészülést igényel.
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