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AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (TARGONCAVEZETŐ) 

„A” 

OKJ-sz.  32 582 02 

A TARGONCAVEZETŐ képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A004 

.                                          Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés                I/2020/1. 

A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG! 

A szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető) 

Hozzárendelt FEOR szám:  

Szakmacsoport: 

8425 

Gépészet (5) 

A képzés jellege: OKJ-s szakképesítés 

A részvétel feltétele: 

 

 

Alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági vizsga: foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálat  

A hatósági vizsgáig betöltött 18. életév 

A képzési program célja: A Targoncavezető munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.  

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek – ingyenes 

szolgáltatások: 

- Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükségletek felmérése, képzési 

tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és tanácsadás és 

álláskeresési technikák  

A képzés költsége: 40 000 Ft  - (tartalmazza: az oktatás,a gyakorlati hely, modulzárók díját)  

Havi kamatmentes részletfizetési lehetőség 

Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban     
Vizsgadíj: 34 000 Ft  

Pótló vizsga v. javítóvizsga díja: 35 000 Ft  

NKH-s hatósági vizsga időpontja:   

A hatósági jogosítvány vizsgadíja:  

 

A sikeres OKJ-s vizsga után, amennyiben intézményünkben szeretne hatósági vizsgát tenni 

40 000 Ft gépcsaládon belül egy vizsga és három vizsga 60 000 Ft 

Az NKH-s vizsgadíjat két héttel – az NKH-s = KAV vizsga megkezdése előtt kell befizetni 

A képzés helyszíne (elméleti, gyakorlati)  7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7.  Pécs, Megyeri út 59. – 10 fő esetén céghez kihelyezetten  

A képzés időtartama  

Kezdés várható időpontja: 

 

Vizsga időpontja a karantén feloldásának 

függvényében:                         

2 hónap 

2020. május -  ÉRDEKLŐDJÖN  

2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ  -UTOLSÓ LEHETŐSÉG!   
2020.  

A képzés tartalma, szakmai követelménymoduljai: 

 

Képzés óraszáma, oktatási napok: 

10443-16 Gépkezelők általános ismeretei 

10449-16 Targoncavezetők speciális feladatai  

60 óra  (24 elméleti: szombat és 36 gyakorlati óra: péntek) 

A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak 

beszámítását (csökkenhet az óraszám 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás   feltételei:      

Modulzáró vizsgatevékenységek:  

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: 

 

 

 

A képzés zárása: 

 

 

 

 

„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.  

Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 

weblapunkon 

Sikeres modulzáró vizsgák. A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítése.  

10443-16 Gépkezelők általános ismeretei - írásbeli 

10449-16 Targoncavezetők speciális feladatai – gyakorlati  

gyakorlati  

szóbeli 

A sikeres komplex szakmai vizsgát követően Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(targoncavezető) szakképesítő bizonyítvány kiadása  

Külföldi munkához nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) angol nyelven 

térítésmentes  Igényelhető 6 nyelven! 

A KÉPZÉS CSAK MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN INDUL (min.10 fő) 

Munkanapokon: 10-18 óráig                                

7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 

06/30/525-2121;  06/30/288-4000 

pok.mei@gmail.com 

www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné 

 
             A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné  
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