TÁJÉKOZTATÓ
Emelőgépkezelő /kivéve targonca/ képzésről
A képzés
- megnevezése:

Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány:
Emelőgépkezelő/kivéve targonca/)

- OKJ száma:

32 582 02

- nyilvántartásba
vételi száma:
- köre:

E-000081/2014/A006

szakképesítés

- szintje:

alsó középfokú szakképesítés

- formája:

csoportos
v5 (2016-os SZVK alapján, modulz)

- KP verziószáma:

A képzés célja:
Olyan szakember képzése, aki munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.

- A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

- Betöltött 18. életév
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai
előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményét tartalmazó 35/2016. (VIII. 31.)
NFM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Szakmai
alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
által igazolva.

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.

- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.
Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
10443-16 Gépkezelők általános ismeretei - írásbeli
10445-16 Emelőgépkezelők speciális feladatai -gyakorlati

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
A vizsga szervezésének formái:

Előzetes tudásmérés

Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

OKJ-s bizonyítvány

A képzés összóraszáma:
A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig
A képzés ütemezése:
A képzés helyszíne:

Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés.
Gyakorlati, szóbeli

60 óra
(Ebből elmélet 40%: 24 óra, gyakorlat 60%: 36 óra)
2 hónap
2 oktatási nap/hét, 4-8 tanóra/nap
(Egy tanóra időtartama: 45 perc)
Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.
(3527 Miskolc, Vásártéri utca 41.)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője
(Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

A képzés teljes tanfolyami költsége:

40 000 Ft képzési díj + 25 000 Ft OKJ-s vizsga
díja = 65 000 Ft

Amennyiben a használni kívánt gép hatósági vizsga köteles, megszervezzük a hatósági vizsgát is.
Megszerezhető dokumentum:
Gépkezelői jogosítvány
Hatósági gépkezelői képzés és vizsga díja első gépcsoportra: 25 000 Ft/első gépcsoport +
gépcsoporttól függő díj 0 Ft- 40 000 Ft

További gépcsoportra:

min. 8 000 Ft/további gépcsoport

A (gépcsoporttól függő) díjak összesítve:
Ha nincs szükség hatósági vizsgára:
Ha szükség van hatósági vizsgára egy gépcsoportra:
Ha szükség van további gépcsoportra:

65 000 Ft
90 000 Ft – 130 000 Ft
előbbi+min. 8 000 Ft/további gépcs.

Céges megrendelés esetén tudunk kedvezményt adni, várjuk szíves megkeresésüket:
Jakabné Supák Éva szakmai vezető (30/315-4602),
jakaboktatas@jakaboktatas.hu, jakabnesupakeva@jakaboktatas.hu

