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A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: OKJ szerinti szakmai képzés
A képzés időtartama: 140 óra (56 óra elmélet, 84 óra gyakorlat)

Képzés célja:
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a targoncavezető
munkakörét megfeleló üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes legyen:

A munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani, megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher
elhelyezési területét, áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi
eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba, műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket
végrehajtani, targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani munkaterületen a szükséges
helyváltoztatásokat végezni rögzítő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni, irányítóval
kapcsolatot tartani 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.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és
beszámítás.

A képzés megkezdésének feltételei:

- Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség/ennek hiányában a képzés megkezdhető a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 3. mellékletében,
a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is.

Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai ÓRASZÁM Modulzáró vizsga
vizsgatevékenységeiElmélet Gyakorlat Összesen

10443-12 Gépkezelők általános
ismereti

24 16 40 írásbeli

10449-12 Targoncavezetők speciális
feladatai

32 68 100 gyakorlat

Képzési program összes óraszáma 56 84 140

Vizsgára bocsátás feltételei:
- min. 51 %-os sikeres modulzáró vizsga modulonként
-a képzés óraszámának és az egyes modulok óraszámának 10 %-át meg nem haladó hiányzás
- a kötelező dokumentumok megléte
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


