
Biztos kezekben a
szakképzés!

Miskolci Szakképzési Centrum
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103.
Tel: 46/796-020 Fax: 46/796-020/123

felnottkepzes@miskolci-szc.hu
OM azonosító: 203060

Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

Hidraulikusgép-üzemeltető
SzPk-00035-14-05 0 08 3

Engedélyszám: E-001290/2015/B034

A képzésbe való belépés feltételei:
 Iskolai előképzettség: szakmunkásképző iskolában megszerzett szakképesítés
 Szakmai előképzettség: 34 521 01 Autógyártó

34 521 02 Finommechanikai műszerész
34 521 04 Ipari gépész
3452105 Gyártósori gépbeállító
3452107 Járműipari fémalkatrész-gyártó
3452110 Szerszámkészítő
3552101 CNC Gépkezelő
5452103 Gépgyártástechnológiai technikus
5452104 Kohászati technikus
5452304 Mechatronikai technikus

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A képzés munkaterületének rövid leírása:

 A hidraulikus gépek kezelői alaposan ismerik az automatizált gyártási környezetben működő
hidraulikus és elektrohidraulikus eszközöket, képesek a gyakorlatban felépíteni és tesztelni az
üzemekben használatos hidraulikus berendezések körfolyamatait és hajtásait. Feladataik közé
tartozik a hidraulikus energia előállítása, energia átalakítók üzemeltetése, hidraulikus
alapszámítások, teljesítmény és hatásfok mérés, munkavégző és vezérlő elemek alkalmazása,
mágnes szelepek működtetése.

Az oktatott modulok:
SzPk-00035-14-05 0 08 3 /M-01 H511 Ipari hidraulikus alkalmazások és rendszerek a gyakorlatban

SzPk-00035-14-05 0 08 3 /M-02 EH611 Elektrohidraulikus alkalmazások és rendszerek alapismeretei

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: 12 óra elmélet + 28 óra gyakorlat + 40 óra felnőttképzést kiegészítő
tevékenység, összesen 80 óra.

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

A képzés időtartama: a fenti intenzitás mellett 2-3 hét.

A megengedett hiányzás mértéke: max. 20%.

Maximális csoportlétszám: 30 fő.

Szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány, Hidraulikusgép-üzemeltető
végzettség



Biztos kezekben a
szakképzés!

Miskolci Szakképzési Centrum
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103.
Tel: 46/796-020 Fax: 46/796-020/123

felnottkepzes@miskolci-szc.hu
OM azonosító: 203060

Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

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

részvétel
 a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése


