„A” KÉPZÉSI KÖR
ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓGÉP KEZELŐJE (EMELŐGÉPKEZELŐ (KIVÉVE TARGONCA))
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A002
2. Megszerezhető szakképesítés:
 Megnevezése: Emelőgépkezelő
 OKJ:
32 582 02
3. A képzésben való részvétel feltételei:
 8 általános iskolai végzettség,
 Betöltött 18. életév,
 A szakmairánynak megfelelő egészségügyi alkalmasság igazolása az erre jogosult orvos részéről (Az
igazoláson az Emelőgépkezelő kifejezésnek kell szerepelnie)..
4. Tervezett képzési idő:
Összesen: 90 óra, mely 40 gépkezelési gyakorlatot tartalmaz.
A „gépkezelők általános ismeretei” modul korábbi eredményes teljesítése esetén a képzést folytató
intézmény vezetője a tanfolyami hallgató kérelemére saját belátása szerinti órabeszámítást eszközölhet, az
építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés bármely szakmairányának megszerzésekor.
Eredményes teljesítésnek számít, ha egy korábbi tanfolyamon sikeres modulzáró vizsgát tett, vagy ezt a
modult is tartalmazó sikeres szakképesítő vizsgát tett és OKJ szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati
időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap: 1. melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható
maximum 40 órában. A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként 4 órával értendő.
A gyakorlatot igazoló lapnak tartalmazni kell: a vizsgázó személyi adatait, az adott munkagép pontos
típusát, azonosító számát (gyári szám), valamint a beszámítandó gyakorlati foglalkozásban eltöltött időt.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 40 óra gyakorlat (4 óra/fő),
amennyiben a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő
gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.
Gyakorlati igazolás, vagy építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvány alapján történő gyakorlati idő
beszámítása esetén is legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak,
valamint 2 óra a képző szervezetnél történő gépkezelésen is részt kell venni a Gépüzemeltetés és
karbantartás tantárgy keretében.
5. A tanfolyam moduljai:
azonosító száma
10443-12
10445-12

megnevezése
Gépkezelők általános ismeretei
Emelőgépkezelők speciális feladatai

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓGÉP KEZELŐJE (TARGONCAVEZETŐ)
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A001
2. Megszerezhető szakképesítés:
 Megnevezése: Targoncavezető
 OKJ:
31 582 02
3. A képzésben való részvétel feltételei:
 8 általános iskolai végzettség,
 Betöltött 18. életév,
 A szakmairánynak megfelelő egészségügyi alkalmasság igazolása az erre jogosult orvos részéről (Az
igazoláson a Targoncavezető kifejezésnek kell szerepelnie).

4. Tervezett képzési idő:
Összesen: 90 óra, mely 40 gépkezelési gyakorlatot tartalmaz.
A „gépkezelők általános ismeretei” modul korábbi eredményes teljesítése esetén a képzést folytató
intézmény vezetője a tanfolyami hallgató kérelemére saját belátása szerinti órabeszámítást eszközölhet, az
építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés bármely szakmairányának megszerzésekor.
Eredményes teljesítésnek számít, ha egy korábbi tanfolyamon sikeres modulzáró vizsgát tett, vagy ezt a
modult is tartalmazó sikeres szakképesítő vizsgát tett és OKJ szakképesítő bizonyítvánnyal rendelkezik.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati
időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap: 1. melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható
maximum 40 órában. A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként 4 órával értendő.
A gyakorlatot igazoló lapnak tartalmazni kell: a vizsgázó személyi adatait, az adott munkagép pontos
típusát, azonosító számát (gyári szám), valamint a beszámítandó gyakorlati foglalkozásban eltöltött időt.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 40 óra gyakorlat (4 óra/fő),
amennyiben a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő
gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.
Gyakorlati igazolás, vagy építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvány alapján történő gyakorlati idő
beszámítása esetén is legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak,
valamint 2 óra a képző szervezetnél történő gépkezelésen is részt kell venni a Gépüzemeltetés és
karbantartás tantárgy keretében.
5. A tanfolyam moduljai:
azonosító száma
10443-12
10449-12

megnevezése
Gépkezelők általános feladatai
Targoncavezetők speciális feladatai

FAKITERMELŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A004
2. Megszerezhető rész-szakképesítés:
 Megnevezése:
Fakitermelő
 OKJ:
31 623 01
3. A képzésben való részvétel feltételei:
 nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
4. Tervezett képzési idő:
480 óra
5. A tanfolyam tantárgyai:
azonosító száma
10979-12
10980-12
10981-12

megnevezése
Növénytani és vállalkozási ismeretek
Gallyazás, darabolás
Fakitermelés

MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A003
2. Megszerezhető rész-szakképesítés:
 Megnevezése:
Motorfűrész-kezelő
 OKJ:
21 623 02
3. A képzésben való részvétel feltétele:
 egészségügyi alkalmasság

4. Tervezett képzési idő:
240 óra
5. A tanfolyam moduljai:
azonosító száma
10979-12
10980-12

megnevezése
Növénytani és vállalkozási ismeretek
Gallyazás, darabolás

HEGESZTŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A005
2.

Megszerezhető szakképesítés:
 Megnevezése: Hegesztő
 OKJ:
34 521 06

3.

A képzésben való részvétel feltétele:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

4.

Tervezett képzési idő:
Összesen 960 óra

5.

A tanfolyam moduljai:
azonosítója
11497-12
11499-12
11500-12
10162-12
10163-12
10180-12
11453-12
11455-12
11456-12
11457-12

megnevezése
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
Gázhegesztő feladatok
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A005
2.

Megszerezhető rész-szakképesítés:
 Megnevezése: Bevontelektródás kézi ívhegesztő
 OKJ:
31 521 01

3.

A képzésben való részvétel feltétele:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

4.

Tervezett képzési idő:
Összesen 560 óra

5.

A tanfolyam moduljai:
azonosítója
10162-12
10163-12
10180-12
11453-12

megnevezése
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

GÁZHEGESZTŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A005
2.

Megszerezhető rész-szakképesítés:
 Megnevezése: Gázhegesztő
 OKJ:
31 521 05

3.

A képzésben való részvétel feltétele:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

4.

Tervezett képzési idő:
Összesen 360 óra

5.

A tanfolyam moduljai:
azonosítója
10162-12
10163-12
10180-12
11456-12

megnevezése
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Gázhegesztő feladatok

FOGYÓELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A005
2.

Megszerezhető rész-szakképesítés:
 Megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
 OKJ:
31 521 03

3.

A képzésben való részvétel feltétele:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

4.

Tervezett képzési idő:
Összesen 520 óra

5.

A tanfolyam moduljai:
azonosítója
10162-12
10163-12
10180-12
11455-12

megnevezése
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A005
2.

Megszerezhető rész-szakképesítés:
 Megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
 OKJ:
31 521 09

3.

A képzésben való részvétel feltétele:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

4.

Tervezett képzési idő:
Összesen 480 óra

5.

A tanfolyam moduljai:
azonosítója
10162-12
10163-12
10180-12
11457-12

megnevezése
Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám:E-000676/2014/A006
2. Megszerezhető szakképesítés:
 Megnevezése:
Villamos alállomás kezelő
 OKJ:
35 522 11
3. A képzésben való részvétel feltételei:
 villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség,
 minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
4. Tervezett képzési idő:
Összesen 160 óra
5. A tanfolyam moduljai:
azonosító száma
11286-12
11287-12

megnevezése
Műszaki ügyvitel
Villamos alállomás ellenőrzés, kezelés

VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A007
2. Megszerezhető szakképesítés:
 Megnevezése:
Villamos hálózat kezelő
 OKJ:
35 522 14
3. A képzésben való részvétel feltétele:
 villanyszerelő vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség,
 minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
4. Tervezett képzési idő:
Összesen 160 óra
5. A tanfolyam moduljai:
azonosító száma
11286-12
11294-12

megnevezése
Műszaki ügyvitel
Villamos hálózat ellenőrzés, üzemeltetés

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/A008
2. Megszerezhető szakképesítés:
 Megnevezése:
Logisztikai ügyintéző
 OKJ:
54 345 01
3. A képzésben való részvétel feltétele:
 érettségi végzettség.
4. Tervezett képzési idő:
Összesen 960 óra
5. A tanfolyam moduljai:
azonosító száma
11507-12
11508-12
10032-12
10034-12
10035-12
10036-12
11498-12
11499-12
11500-12

megnevezése
Az áruforgalom lebonyolítása
Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
Marketing
A logisztikai ügyintéző feladatai
Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
Termelési és nagykereskedelmi raktározás
Foglalkoztatás I.
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség

„B” KÉPZÉSI KÖR
VASÚTI FIGYELŐŐR
1. Nyilvántartásba vételi szám: E-000676/2014/B001
2. Szakmai programkövetelmény azonosító:
 SzPk-00056-15-13 0 07 2
3. A képzésben való részvétel feltétele:
 nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
 a 203/2009. Kormányrendelet szerinti legalább III. munkaköri csoportú (pl. pályamunkás) egészségi
alkalmasság.
4. Tervezett képzési idő:
Összesen 30 óra
5. A tananyagegységek:
 Műszaki, munkabiztonsági és forgalmi ismeretek

Valamennyi képzés képzési programja a tanfolyamszervezőknél megtekinthető.

