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Képzési tájékoztató – Ipari Alpinista OKJ képzés
A szakképesítés OKJ azonosító száma: 32 582 04
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001598/2017/A001
1. / Képzési idő: 150 óra (70 % gyakorlat, 30 % elmélet)
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.
2./ A képzésben résztvevők köre:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség,
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
3./ Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
4./ A képzés célja:
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon,
tornyokon – emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva –
tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát
és mentési feladatokat végez, nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.
Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős
tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.
Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárt térben – kötéltechnika alkalmazásával
csoportos mentési feladatokat végez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről
- erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat
- felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel
- kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát
- zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben
- munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési
lehetőség folyamatos fenntartásával
- kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása
mellett
- emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát
- elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást
- mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést

5./ Az ismeretek ellenőrzési rendszere:
5.1. Modulzáró vizsgák:
- Modulzáró vizsgát kell tenni valamennyi modulból. A vizsga kötelező akkor is, ha az előzetes
tudásszint felmérés alapján mentességet kapott az adott modul óráinak látogatása alól.
- Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.
A modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
11333-12
Általános kötéltechnika
gyakorlati, szóbeli
11334-12
Kötéltechnika ipari környezetben
gyakorlati
11335-12
Szabadidős sportok kötéltechnikája gyakorlati
11336-12
Mentés kötéltechnikával
gyakorlati
A megengedett hiányzás a teljes képzésen nem lépheti túl a 20%-ot!
Azonosító száma

Oktatott modulok

5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenysége:
Az összes modul eredményes teljesítése után a résztvevők komplex záróvizsgát tesznek az arra kijelölt
független szakmai vizsgabizottság előtt.

 Gyakorlati vizsgatevékenység:
- vizsgafeladat időtartama: 150 perc
- vizsgafeladat aránya: 75 %

 Szóbeli vizsgatevékenység:
- modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
- vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc)
- vizsgafeladat aránya: 25 %
- szóbeli vizsgafeladatok a komplex szakmai vizsgához letölthetőek (292. sorszámú):
https://www.nive.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=449
6./ A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista
A szakképesítés EU-n belüli elfogadását segítő EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igényelhető.
További információ: http://nrk.nive.hu/nyit_lap/?main_menu[main_menu][item]=1
7./ A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:
A képzési díj, az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.
Ezen felül fizetendő a szakmai vizsga díja (várhatóan 50.000 Ft, de a díja változhat!)

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Magyar Barlangi Mentőszolgálat
1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/b
Ügyfélszolgálat: Hétfő, Szerda 10-14 óra
Tamasi Dóra – nonprofit ügyintéző
Telefon: 06-70/333-4128
E-mail: dora.tamasi@caverescue.hu
www.caverescue.hu

