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Betonozó segéd
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Engedélyszám: E-001290/2015/B036

A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: nem szükséges
 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A képzés munkaterületének rövid leírása:
 A képzést sikeresen teljesítő képessé válik az alábbi tevékenységekre: - a sérült

betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése
előtt - a betonozási munkáknál felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű
tárolására, kezelésére - a helyreállítandó betonszerkezetet és környezetét a biztonságos,
folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez - sík- vagy alakos felületekkel
határoló szerkezetet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz -
segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási
műveletekhez - a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére
monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából. - a frissbeton méret- és
alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére - a bedolgozott
beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően - a
tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok
betartására.

Az oktatott modulok:

--- Betonozó segéd

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:

 Képzés hatékonyágának növelése (16 óra, 8 óra/nap, a képzés elején)
 Munkavállalás elősegítése (24 óra, 6 óra/nap, a képzés végén)

A képzés óraszáma: 36 óra elmélet + 84 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést
kiegészítő tevékenység, összesen 160 óra.

A képzés intenzitása: 6 óra/nap, amely indokolt esetben napi 8 órára növelhető.

A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 1-1,5 hónap.

A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.

Maximális csoportlétszám: 30 fő.
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Szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány, Betonozó segéd
végzettség

A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei:
 a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának nyolcvan százalékán való

részvétel
 a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése


