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OKJ
Engedély szám: E-001375/2015
Feltételek
•

•
•
•

Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más
külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély és/vagy
munkavállalási engedély
betöltött 16 éves életkor
az alapfokú iskolai végzettség (minimum 8 ált.)
orvosi alkalmassági igazolás

Vizsgára bocsájtható
•

aki a tanfolyamot elvégezte

•

a feltételeknek megfelel

Vizsga összetétele:
•

szóbeli vizsga a kidolgozott tételekből + gyakorlat (gépkezelés)

Képzést elvégző személy milyen tudással fog rendelkezni:
•

megtanulja a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

•

felmérni a munkaterületet

•

áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és az előírásoknak megfelelően
vezetni a munkagép-naplót

•

műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

•

elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését

•

adott gépcsoport gépeit üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

•

munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat elvégezni

•

műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

•

betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

•

betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve
előírásokat

•

használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

•

felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

•

baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

90 óra (igazolt gyakorlat esetén 48 óra), 36 óra elmélet és 54 vagy 12 óra gyakorlat (igazolt
gyakorlattól függően).

A gyakorlati képzést a résztvevők járműemelőn végzik. A gyakorlati képzés idejébe a
foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás
alapján maximum 42 óra beszámítható. Ugyancsak beszámítható maximum 42 óra gyakorlat
abban az esetben, ha a jelentkező rendelkezik a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy
a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő
jogosítvánnyal. Ebben az esetben a képzési idő 48 óra!

NKH
A Gépkezelői jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra való jelentkezés feltételei:

•

•
•
•

Magyar állampolgárság, vagy EU állampolgár esetén bejelentett lakcím (lakcímkártya), más
külföldi állampolgár esetén 180 nap, vagy azt meghaladó tartózkodási engedély és/vagy
munkavállalási engedély
betöltött 18 éves életkor
az alapfokú iskolai végzettség (minimum 8 ált.)
Szakirányú OKJ-s végzettség vagy nehéz-/könnyűgépkezelői szakképesítés

Vizsgára bocsátható, aki:

•
•
•
•
•

a tanfolyamot elvégezte, az esetleges hiányzásait külön foglalkozáson pótolta
az első vizsga időpontjától számított egy év még nem telt el
megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, valamint - írásbeli nyilatkozata
alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
leadta az orvosi alkalmassági igazolását
Amit feltétlenül hozz magaddal: 2 db igazolványkép

Figyelem!
A gépkezelői jogosítvány önmagában már csak 2016.06.30-ig jogosít a meghatározott géptípusok
vezetésére.
A 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet 5.§. (2) bek. b) pontjához elfogadható minimum OKJ-s vizsgák.
Az adott gépcsoporthoz vagy a rész-szakképesítés, vagy az elágazás megléte szükséges.
Időtartama:

A tanfolyam költsége:
Képzési költségek:
OKJ I: 75.000,- Ft
OKJ II: 120.000,- Ft
NKH I:(ha nálunk tette/teszi le az OKJ-s vizsgát): 40.000,- Ft + 10.000,-Ft további gépcsoportonként
NKH I: 60.000,- Ft + 10.000,- Ft további gépcsoportonként

