Hegesztő tanfolyam a Direct-Line Kft.-nél
A Direct-Line Kft. 1991. évben alakult. Társaságunk fő profiljaként
nemesacélból fejleszt, tervez és gyárt uszodatechnikai és
töltőipari berendezéseket. Legfontosabb termékcsaládjaink közé
tartoznak a rozsdamentes medencék és folyókák, valamint a
töltéstechnikai berendezések. Ezek mind olyan szakmaterületek,
amelyeken a hegesztési technológiának kulcsfontosságú szerepe
van.

A cég gyártási kapacitásának növeléséhez elengedhetetlen volt a hegesztő
munkatársak képzése, ezért is kapcsolódtunk be 2017-ben az OKJ
rendszerű szakképzésbe. Ma már több szakképzési intézmény
partnereként gyakorlati képzőhelyként működünk. Emellett egyéni
igényekhez igazodóan, valamint csoportok számára is indítunk hegesztő
tanfolyamokat.

Filozófiánk
Célunk nem csupán az általános szakemberhiány csökkentésére hivatott
hegesztők felkészítése, hanem olyan valódi szaktudással felruházott
szakemberek képzése, akik magabiztosan, igényes értékteremtő termelői
munkával lesznek képesek jó életkörülményeket teremteni maguknak és
családjuknak. Ezért

•
•

a gyakorlati képzésünkön nem az elvi, hanem az alkalmazott tudáson
van a hangsúly!
tanulóink nem a hulladéktárolónak készítik a próbadarabokat, hanem
hegesztőüzemünk mindennapi gyártási folyamataiban vesznek részt.

Az oktatóbázis
Központi telephelyünkön a gyártási és az oktatás tevékenységünknek több
könnyűszerkezetes csarnok ad helyet, amelyekben a szakmai
demonstrációs bokszok mellett számos jól felszerelt munkaállás áll
rendelkezésre a hegesztő szakma elsajátításához. A hegesztő képzés
cégünk minősített hegesztőüzemében folyik. Üzemünkben rendelkezünk
minden fontos fémek megmunkálására szolgáló technológiával, amelyeket
minden tanulónk az általa választott képzésétől függetlenül elsajátíthat.
Rendelkezésre állnak továbbá a legkülönfélébb mérőeszközök, amelyek
lehetővé teszik a mérnöki szakmában elengedhetetlen geometriai
mérések és különböző anyagvizsgálati eljárások lebonyolítását.

Elhelyezkedés
Cégünk oktatóbázisa a saját, jó közlekedési feltételekkel rendelkező
telephelyén található Dunaharasztiban, közvetlenül az M0-ás körgyűrű
mellett, ami az ábrán látható módon centrális elhelyezkedésű,
Magyarország
bármely
területéről
autópályán
kényelmesen
megközelíthető.

Iskola rendszerű képzés
Társaságunk az egyedi képzéseken túl félévente (januárban és
szeptemberben) állami támogatású iskolarendszerű képzéseket indít,
amelynek végén szakmunkás bizonyítvány szerezhető.
Iskolarendszerű hegesztő képzésünk az alábbiakat tartalmazza:
•

munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi oktatás

•

elméleti és gyakorlati oktatást, amelynek fő jellemzője a
gyakorlatorientáltság
vizsgakövetelmények szerinti hegesztés és kapcsolódó technológiák és
gépei működési elvének megismerését
tárgyi
feltételeket
(alapanyag,
hozaganyag,
segédanyag,
kéziszerszámok, stb.)
védőfelszereléseket
(védőkesztyű,
bőrkötény,
lábszárvédő,
munkavédelmi szemüveg, hallásvédő,)
különleges eljárások elsajátításának lehetősége (pl. orbitális
hegesztés, hegesztés automatizálás, NC vezérlésű berendezések)
lehetőség TÜV Hegesztői Minősítés megszerzésére

•
•
•
•
•

Hegesztő tanfolyamaink
Az általunk nyújtott szolgáltatásokat és a hegesztő tanfolyamaink szakmai
tartalmát
úgy alakítottuk ki, hogy az általunk oktatott hegesztési
technológiák mellett (volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés,
fogyóelektródás semleges/aktív védőgázas/porbeles ívhegesztés, bevont
elektródás kézi ívhegesztés, gázhegesztés (oxigén-acetilén)) a minket
megkereső, szakmájukban továbbtanulni vágyók részéről megfogalmazott
igényeket is maradéktalanul ki tudjuk elégíteni, ilyenek az alábbiak:
•

próbahegesztés, szintfelmérés

•

teszthegesztés, (pl. kiküldetés előtti)

•
•

minősítésre, vagy minősítés megújítására való felkészítés (személyre
szabott)
felkészítés tűzvédelmi szakvizsgára

•

más eljárásra való átképzés

•

kombinált minősítésre való felkészítés (pl.: 141/111, 141/135)

•

elméleti oktatási célprogramok (rajzolvasási készségek fejlesztése,
mérési feladatok, stb.)

A hegesztő tanfolyamokra való jelentkezéskor minden esetben egy
szintfelmérés keretein belül próbahegesztést végeznek a nálunk tanulni
vágyók. A tanfolyam időtartamát, a vizsgára való felkészítéshez szükséges
óraszámot az elérni kívánt cél alapján a próbahegesztés után állapítjuk
meg. Az oktatás szintekre bontása következtében kezdők számára is jó
lehetőség kínálkozik a szakképesítés legmagasabb szintjének az
elérésére.

Időbeosztás
A rugalmas időbeosztásnak köszönhetően a hallgatók meglévő munkájuk
mellett is könnyen találnak alkalmat nálunk a gyakorlásra. A hétköznapok
mellett akár hétvégén is biztosítunk gyakorlási lehetőséget.

Jelentkezési feltételek
•

életkor: 18 év felett

•

iskolai végzettség: 8 általános

•

egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás, mely háziorvostól vagy
munka-egészségügyi ellátást biztosító szakorvostól beszerezhető

Oktatott hegesztési eljárások és árlista
141/142 Volfrámelektródás semleges védőgázas
ívhegesztés (AWI)
SZÉNACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

ALUMÍNIUM

2950 Ft + Áfa /óra

3440 Ft + Áfa /óra

3410 Ft + Áfa /óra

131/135/136 Fogyóelektródás semleges/aktív
védőgázas/porbeles ívhegesztés (AFI/CO2)
SZÉNACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

ALUMÍNIUM

2950 Ft + Áfa /óra

3700 Ft + Áfa /óra

3700 Ft + Áfa /óra

111 Bevont elektródás kézi ívhegesztés (MMA)
SZÉNACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

2670 Ft + Áfa /óra (bázikus pálca)
2830 Ft + Áfa /óra (cellulóz pálca)

3700 Ft + Áfa /óra

311 Gázhegesztés (oxigén-acetilén)
SZÉNACÉL
2850 Ft + Áfa /óra

A díjszabás 0,5 – 3 mm falvastagságig érvényes. Vastagabb lemezek és
falvastagságú csövek esetén felárat számolunk fel!

Intenzív tanfolyamok
Intenzív önköltséges tanfolyamaink célja egy-egy hegesztési eljárás
professzionális szinten való elsajátítása, ennek ára 273.000 Ft + Áfa,
időtartama 6 hónap.

Minősítés
A minősítő vizsgára felkészítő tanfolyamot sikeresen elvégzők számára
lehetőséget biztosítunk TÜV-SÜD által kiállított, nemzetközileg elismert EN
ISO 9606-1 acélhegesztő és EN-ISO 9606-2 szabvány szerinti hegesztő
minősítés megszerezésére, melynek vizsga díja 80 000 + Áfa.

Kérdéseire kollégáink készséggel válaszolnak,
bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén.
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