Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)
OKJ 32 582 02
(Engedély száma: E-000293/2014/A007)
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik képesek a targoncavezető munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a
munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett, önállóan ellátni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:







működteti a belsőégésű motoros, a villamos hajtású
gépeket, a hidraulikus egységeket,
betartja a munkagépekre vonatkozó biztonságtechnikai
követelményeket,
elvégzi a munkagépek üzemeltetéséhez előírt
adminisztrációs feladatokat, a kötelezően előírt
biztonsági és üzemi ellenőrzéseket,
ellenőrzi a kezelőszervek, munkavégző berendezések
állapotát,
betartja a munkakezdés, munkavégzés befejezésének
biztonsági előírásait,

 baleset illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének
megfelelően intézkedik,
 baleset esetén elsősegélyt nyújt,
 vezeti az emelőgép-naplót,
 szabályoknak megfelelően rögzíti a mozgatandó terhet,
 biztonságosan végrehajtja a teher emelését,
 betartja a közlekedés szabályait a munkaterületen,
a targoncára vonatkozó speciális munkavédelmi
előírásokat,
 elvégzi a gépápolási, karbantartási munkálatokat,
 működteti a mechanikai szerkezetet, hajtásokat.

A képzés moduljai:



10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
10449-16 Targoncavezető speciális feladatai

A tanfolyam megkezdésének feltételei:




Szükséges iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy annak hiányában a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában (jelentkezés előtt bemeneti kompetenciamérés szükséges)
Betöltött 18. életév
Egészségügyi alkalmasság

A képzés időtartama és időbeosztása:
Összes óraszám: 70 óra (40 % elmélet, és 60 % gyakorlat), a jelentkezői igényeknek megfelelő időbeosztásban
 Elmélet: 28 óra
 Gyakorlat 42 óra, ebből 10 óra elméletre épülő gyakorlat, és 32 óra munkahely/gyakorlati hely által igazolt
gyakorlat

A képzés helyszíne: Elméleti képzés: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Gyakorlati képzés: 1044 Budapest, Ezred u. 18. (Körös-Spedit Zrt.)

A képzés költségei:
Tandíj: 30.000,- Ft
Modulzáró vizsga: 10.000,- FT
OKJ vizsga: 30.000,- Ft
Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
A tandíj mértéke a beszámított előzetes tudástól függően változhat.

Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Web: sztk.szie.hu
Telefon: 06-28-522-019
E-mail: info@sztk.szie.hu

Megengedett hiányzás: 7 óra a képzési helyszíneken tartott órákból
Vizsgára bocsátás feltétele:
 A résztvevő hiányzása a maximális hiányzási óraszámot nem haladja meg.
 Modulzáró vizsgák sikeres teljesítése, legalább 51%-os eredménnyel.

Végzettség igazolása: államilag elismert Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) OKJ bizonyítvány
Jelentkezés:
Honlapunkon a „Jelentkezés” menü alatt.
A tanfolyam minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.
A képzési program a jelentkezők számára Ügyfélszolgálatunkon hozzáférhető.
További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@sztk.szie.hu
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