OKJ bizonyítvány képzési tájékoztató
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OKJ Felnőttképzési tevékenység:
1. Cég neve: Bácska Autósiskola Kft.6430 Bácsalmás, Kossuth 104.
2. Cég formája: Kft
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 03-09-114218
4. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-000551/2014
5. Adószám: 13868266-1-03
6. A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11732088-20002145-00000000
7. Iskolavezető: Bartos József Tel. +36309435973
8. Minőségirányítás: Felnőttképzők Szövetsége által kidolgozott Minőségbiztosítási Rendszer M I R.
9. E-mail:bacskaautosuli@gmail.com
10. Web:www.bacskaautosiskola.hu
11. Gépkezelő tanfolyam és vizsga helye:

Pallér Kft. 6500 Baja, Nagy István utca 41.
Kezdés 2020. november 26-án 14 óra
Modulzáró tervezett vizsga: 2021. január 19-én 14-15.30 óra
OKJ tervezett vizsga: 2021. január 22-én 7 órától
Engedélyezett képzési tevékenység:
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány) 32 582 02
Átlagos vizsgaeredmények 2019: 4,44; Bácska Autósiskola Kft. eredménye: 5,00
- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Energiaátalakító gép kezelője szakmairány) 32 582 02
Átlagos vizsgaeredmények 2019: 4,50; Bácska Autósiskola Kft. eredménye: nincs

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelője szakmairány 32 582 02
Átlagos vizsgaeredmények 2019: 4,38; Bácska Autósiskola Kft. eredménye: 4,77

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány) 32 582 02
Átlagos vizsgaeredmények 2019: 4,52; Bácska Autósiskola Kft. eredménye: nincs

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Építési anyagelőkészítő gép kezelője szakmairány) 32 582 02
Átlagos vizsgaeredmények 2019: 4,52; Bácska Autósiskola Kft. eredménye: 5,00

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) 32 582 02
Átlagos vizsgaeredmények 2019: 4,29; Bácska Autósiskola Kft. eredménye: 4,79
Tanfolyamra jelentkezés feltétele: betöltött 18 év, befejezett 8. ált bizonyítvány, jelentkezési lap foglalkozás-egészségügyi szakellátó
helyről orvosival és 2 db. igazolvány kép névvel. Továbbá személyi és lakcím igazolvány, TAJ és adóazonosító kártya adatai, valamint a
legmagasabb isk. bizonyítvány, ha van gépkezelői jogosítvány és OKJ-s gépkezelő bizonyítvány fénymásolatai vagy szkennelve. Az
orvosi vizsgálatot, a tanfolyam kezdés előtt kell elvégezni!

12. Gépkezelő tandíj: 40.000.-Ft, azaz negyven ezer forint. (60 óra)
OKJ vizsgadíj:
33.000.-Ft, azaz harminchárom ezer forint
Sikeres vizsgák után OKJ-s Gépkezelő bizonyítványt kapnak a vizsgázók.
Bácsalmás, 2020-11-19

Bartos József
Ügyvezető
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Gépkezelői jogosítvány képzési tájékoztató
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cég neve: Bácska Autósiskola Kft.6430 Bácsalmás, Kossuth 104.
Cég formája: Kft
Cégbírósági bejegyzés száma: 03-09-114218
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-000551/2014
Adószám: 13868266-1-03
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11732088-20002145-00000000
Iskolavezető: Bartos József Tel. 30/9-435-973
Minőségirányítás: Felnőttképzők Szövetsége által kidolgozott Minőségbiztosítási Rendszer M I R.
E-mail: bacskaautosuli@gmail.com
Web:www.bacskaautosiskola.hu
Képzési engedély száma: BA/KV/106/2/2006
Gépkezelő tanfolyam és vizsga helye valamint ideje:

Pallér Kft. 6500 Baja, Nagy István utca 41.
Kezdés: 2020. november 26-án 14 óra
Tervezett jogosítványos vizsga: 2021. február 19-án 07 órától
Tanfolyamra jelentkezés feltétele: betöltött 18 év, befejezett 8. ált bizonyítvány, jelentkezési lap foglalkozás-egészségügyi szakellátó
helyről orvosival és 2 db. igazolvány kép névvel. Továbbá személyi és lakcím igazolvány, TAJ és adóazonosító kártya adatai, valamint a
legmagasabb isk. bizonyítvány, ha van gépkezelői jogosítvány és OKJ-s gépkezelő bizonyítvány fénymásolatai vagy szkennelve. Az
orvosi vizsgálatot, a tanfolyam kezdés előtt kell elvégezni!

NKH vizsga (ha van megfelelő gépkezelői OKJ-s bizonyítvány):
33.000.-Ft, azaz harminchárom ezer forint
13.000.-Ft, az-az tizenhárom ezer forint/ gépcsoport (3 óra/gépcsoport)
3. 000.-Ft, Jogosítvány kiállítás az-az három ezer Ft.
A képzés során megszerezhető kompetencia:
A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya kiterjed a közúti szállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez
alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet
anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre - a bányaművelés földalatti létesítményei, a külfejtés, a villamoshálózat-építés, a vasúti
felépítmények létesítése kivételével – használnak (a továbbiakban együtt: emelő és rakodógép).
A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet - Emelőgép Biztonsági Szabályzat- értelmében emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki
18. életévét betöltött, legalább 8. általános /alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek, akik orvosi – egészségügyi
(munkaalkalmasság) szempontból igazolt módon a munkakör betöltésére megfelelnek, a szakképesítés birtokában munkakörüket
megtartani, vagy az adott munkakört betölteni kívánják
A képzésbe való bekapcsolódás, a szakképesítő vizsga letétele és a munkakör betöltése orvosi-egészségügyi (munkaalkalmasság)
vizsgálathoz kötött. Ebből eredően olyan fogyatékkal rendelkező személyek (pl. kerekes szék használata) részvétele nem lehetséges,
amely pl. akadálymentesítést, határozna meg a képző felé.
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Sikeres vizsgák után GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNYT, GÉPCSOPORTOKKAL kapnak a vizsgázók.
2020-11-19

Bartos József
Ügyvezető

