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                                                     T Á J É K O Z T A T Á S 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője  

EMELŐGÉPKEZELŐ (kivéve targonca) 

 (OKJ 32 582 02) 

(eng.sz. E-000714/2014/A001) 
 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Az Emelő gépkezelő (kivéve targonca) tanfolyam résztvevői a tanfolyam elvégzése után 

megszerzett szakképesítéssel az építőiparban, a szállítás, raktározás területén, logisztikákban 

és még számtalan munkahelyen tudnak emelőgép kezelő állást betölteni.  

Tanfolyamunk a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró (tehát járműre szerelt) emelő- 

és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM 

rendelet előírásainak megfelelő képzés. 

A képzés elvégzése és a sikeres vizsga letétele után a hallgató legyen képes az emelőgép-

kezelői munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte 

színvonalon. 

Választható gépcsoportok – több gépcsoport is választható, egy képzés során az alábbi 

díjtételek szerint 

 

A 17/2010. (XI. 25.) NFM "A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról" rendelet 2 melléklet 1-es 

sorszám, VII. fejezet alapján az adott szakképesítés-elágazáshoz tartozó géptípusok. 
 

Mobil emelőgépek – 8 gépcsoport 
 Gépjármű emelő-hátfalak (4213) 

 Mobil szerelő-állvány (4221) 

 Mobil szerelőkosár (4223) 

 Hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224) 

 Konténer emelő (4374) 

 Autódaru (4411) 

 Járműre szerelt daru (4451) 

Helyhez kötött emelőgépek – 27 gépcsoport 
 

A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

      - alapfokú iskolai végzettség 

      - egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

      - betöltött 18. életév 

      - önjáró emelőgép esetén – az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel 

 

A képzési idő: 90 óra (36 óra elmélet / 54 óra gyakorlat) 
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A képzés költsége: tanfolyami díj: 60.000,- Ft/fő 

vizsgadíj:  40.000,- Ft/fő + gépcsoportonként 15.000 Ft/gépcsoport 
 

Részletfizetési lehetőség. 
 

A tanfolyam kezdésének időpontja: külön értesítés alapján 

 

A tanfolyam helye: külön értesítés alapján 
 

Igény szerint a képzésben résztvevők a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatást 

vehetnek igénybe díjmentesen.             
 

A képzéshez kapcsolódó képzési program ügyfélszolgálatunkon megtekinthető 
 

A tanfolyammal kapcsolatban további információ kérhető Hupcik Edina oktatási ügyintézőtől 

a 42-504-642-es telefonszámon, vagy a tuzmegelozes2@tuzmegelozes.hu, e-mail címen. 
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