TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAM

A képzésre jelentkezés feltételei
A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 19. § (5) bekezdésében meghatározottak
szerint.
- Érvényes orvosi alkalmassági igazolás, melyet foglalkozás-egészségügyi orvos érvényesít.
- Meglévő Gépkezelő jogosítvány esetén megfelelő az érvényes orvosi alkalmassági
bejegyzés (jogosítvány 14. oldala) nem szükséges külön nyomtatvány. (Nem jó a régi
építőgép kezelő jogosítvány fénymásolata, vagy más munkakörre kiállított orvosi igazolás)
- 2 db egyforma igazolványkép, amennyiben már rendelkezik „Gépkezelő jogosítvánnyal”,
akkor 1 db igazolványképet kell leadnia. (3,5 x 4,5 cm, fehér háttér, szembenéző tekintet)
- Személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának fénymásolata
- Könnyű- illetve Nehézgépkezelő OKJ bizonyítvány vagy az Építő- és anyagmozgató gép
kezelője szakképesítés, kezelni kívánt gépcsoportnak megfelelő szakmairány szerinti OKJ
bizonyítvány vagy- 6/1980 ÉVM-KPM rendelet alapján kiállított (régi) Építőgépkezelő
jogosítvány

TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ

Kód
3312
3313
3324
3327
3336
3411
3412
3681
3652
3624.
3626
3627
3628

Megnevezés
Gyalogkíséretű targonca-kezelői
Vezetőállásos targonca-kezelői
Vezetőüléses targonca-kezelői
Vontató targonca-kezelői
Autonóm komissiózó targonca-kezelői
Dömper (kerekes anyagszállító)-kezelői
Önrakodó dömper-kezelői
Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát-kezelői
Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú-kezelői
Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői
Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői
Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői
Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői

Óraszám
24 óra* + 4 óra
24 óra* + 5 óra
24 óra* + 6 óra
24 óra* + 6 óra
24 óra* + 6 óra
24 óra* + 6 óra
24 óra* + 8 óra
24 óra* + 4 óra
24 óra* + 3 óra
24 óra* + 3 óra
24 óra* + 4 óra
24 óra* + 4 óra
24 óra* + 3 óra

*Az óraszám előírás a tantermi képzésben megvalósuló szaktanfolyam elméleti óraszámára
értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett szaktanfolyamokon a hallgatók
egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes elméleti tantárgyakra fordítandó időt.

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő
szaktanfolyam
Elmélet: 3*8 óra
- Általános

munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek

8 óra

- Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

8 óra

- Szakirányú gépspecifikus ismeretek

8 óra

Gyakorlat: 2-8 óra (gépbesorolástól függ)
- Munka- és balesetvédelmi ismeretek

1 óra

- Gépkezelési gyakorlat (gépbesorolástól függ)

2-8 óra

Vizsgára való jelentkezés feltételei
A vizsgára történő jelentkezés személyesen történik irodánkban!
A vizsgára jelentkezésnek határideje van, ami a dokumentumok leadására vonatkozik (vizsga
előtt 15 nap).
A vizsgát követően 15 munkanap (3 hét) áll a KAV (Közlekedés Alkalmassági és
Vizsgaközpont) Kft részére a gépkezelő jogosítványok kiállítására, melyeket a jelentkezők
személyesen cégünknél vehetnek át.

Vizsgatárgyak
Szóbeli
- Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek
- Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek
- Szakirányú gépspecifikus ismeretek

Gyakorlat – az adott géptípusból
Felmentések
Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző
öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban
használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM
rendelet 6. § szerint mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti
oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.
A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti
gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó - az építőgépkezelő munkakörök
képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–
KPM rendelet alapján megszerzett - könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és
anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány) rendelkezik.

A jelentkezések rögzítése folyamatosan történik az irodánkban,
ügyfélszolgálati időben.

