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Emelőgépkezelő(kivéve targonca)

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátítani a
munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat
(alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és
módszerkompetenciák).
Áttekinti a rendelkezésére álló dokumentumokat. Gépbiztonsági és üzembiztonsági
ellenőrzést végez. Üzembe helyezi a gépet. Gépet üzemeltet, karbantart. A gépet üzemen
kívül helyezi. Munkakezdéshez szükséges feladatokat végez. Közlekedik. Targoncát vezet.
Betartja a munkavédelmi és különleges munkabiztonsági előírásokat.

Képzés óraszáma

96

tanóra

(42óra

elmélet,

54

óra

gyakorlat(szerkezettan+gépkezelés))
A képzés időtartama:

Kb. 1,5 hónap önálló tanfolyamként

Megszerezhető

OKJ-és Bizonyítvány, igény szerint NKH vizsga után

végzettség:

jogosítvány (külön díj)

Képzési napok:

Hetente, a hallgatók által választott 2 nap. Foglalkozások
délutánonként 4-5 tanóra (1 tanóra 45 perc)

Jelentkezés feltétele:

- nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség,
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Csoportlétszám:

Minimális 10 fő; maximális 35 fő

A képzés kezdete:

Az indításhoz szükséges minimális csoportlétszám elérése
után

Képzés módszere:

Csoportos képzés

Megszerezhető

A központi program tartalmazza

kompetenciák:

(elérhető: www.nive.hu weboldalon)

Oktatott modulok:

1. 10443-12 Gépkezelők általános feladatai
2. 10449-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai
3. Fenntarthatóság, környezetvédelem

Értékelés:

Modulzáró vizsgák (érdemjegy 1-5-ig)

A képzés díja:

50.000Ft (30.000Ft tanfolyam díj+ 20.000Ft vizsga díj)
Amennyiben a képzést a cég végzi a tanfolyami díj 25.000Ft!)
A tanfolyam díja tartalmazza a tananyag, és az iskolai
gyakorlati oktatás és a modulzáró vizsga költségeit.

Képzési helyszín neve,

3400 Mezőkövesd, gr. Zichy J. u.18.

címe:

(Külső gyakorlati képzőhelyek- megállapodás szerint. )

Egyéb:

A jelentkezők előzetes tudásszint felmérést kérhetnek

Megfelelő létszám esetén cégekhez kihelyezetten is!
A képzés elvégzése után az Európai Unió területén elfogadott EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő
igényelhető. Az UROPASS bizonyítvány-kiegészítő angol és német nyelven kerül kiállításra. A
végzettek külön kérésére francia, spanyol és olasz nyelven is kiállítható.
Jelentkezéseiket érkezési sorrendben tudjuk fogadni.
További információt a szechenyi@mezokovesd.tonline.hu e-mail címen vagy telefonon kérhetnek a
49/505-280-as telefonszámon!
Várjuk jelentkezésüket!
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Mezőkövesd, 2015-10.11.

Reich László szakmai vezető

