Újabb nagyszerű lehetőség!
Keresztféléves képzést indítunk!
35 841 02 TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
SZAKKÉPESÍTÉST SZEREZHET
Mindenki ingyen szerezheti meg az első két szakképesítését iskolai
rendszerű képzésben, vagyis végezhet el két, az
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ)
szereplő tanfolyamot.

A jelentkezési határidő: 2017.09.01.
Az első tanítási nap: 2017.09.11.
A képzés indításával kapcsolatos további tájékoztatást a +36 1
4032677es telefonszámon lehet.

TÁJÉKOZTATÓ
Féléves OKJ-s képzéssel, a tanév rendjéhez igazodva, 2017 februárjától iskola
rendszerű képzésben (nappali, vagy felnőttoktatásban az esti oktatás munkarendje
szerinti képzési formában) megszerezhető a

35 841 02 TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
szakképesítés, melynek keretében:
„C” kategóriás jogosítványt, és GKI (Gépjármű Képesítési Igazolvány)
kártyát adunk!

A képzésben való részvétel feltétele:
•

alapfokú iskolai végzettség

•

bármely szakmacsoportban megszerzett OKJ-s szakképesítés

•

érvényes „B” kategóriás jogosítvány

•

egészségügyi alkalmasság (kód:102)

Jelentkezési határidő:
•

2017.09.01.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

•

8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
KSH besorolás alapján:
Benzin vagy dízel üzemű járművek vezetése áruszállítási céllal bel- és külföldi
útvonalakon. Feladatok:

•

a mindenkori KRESZ-nek, valamint a biztonsági előírásoknak és utasításoknak
megfelelően a gépjármű vezetése;

•

tehergépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány
károsodásmentes szállítása;

•

rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása, illetve átvétele, a
tehergépkocsira felszerelt csörlő vagy emelő működtetése;

•

adminisztrációs feladatok ellátása, útinapló vezetése, díjszámfejtés,
pénzkezelés és elszámolás;

•

a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, a gépjármű működési
zavarainak, hibáinak meghatározása, behatárolása, a kisebb hibák javítása, a
gépjármű rendszeres ápolása

Jellemző munkakörök:
•

Árufuvarozó (gépkocsivezető)

•

Áruszállító (gépkocsivezető)

•

Áruterítő gépkocsivezető

•

Autómentő

•

Bútorszállító fuvarozó

•

Dömpervezető

•

Kamionvezető

•

Mobilkönyvtár járművezetője

•

Trélervezető

3584102
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
SZAKMAIKÖVETELMÉNYMODULOKHOZ RE
NDELTTANTÁRGYAK
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

12109-16

Alapelvek a közlekedésben

Közlekedési ismeretek

Infokommunikáció

tehergépkocsi-vezetőknek

Közlekedés-földrajz

12111-16

Gépjárművek szerkezettana

Szerkezeti, üzemeltetési

Gépjárművek szerkezettana

ismeretek tehergépkocsivezetőknek

gyakorlat

11976-16

Rakományok rögzítése

Rakodás és rakomány-

a közúti szállításban

rögzítés

Rakományok rögzítése
szállításban gyakorlat

a

közúti

Tehergépjárművek karbantartásának
javításának speciális esetei, a nagytestű járművek mozgatásának veszélyei
11747-16

Tehergépjárművek karbantartásának

Egészség-, munka -és

javításának speciális esetei, a nagy-

tűzvédelem

testű járművek mozgatásának veszélyei
gyakorlata

Gépjárművezetők szociális
12113-16
Előírások alkalmazása

szabályai, tachográf ismeret
Felelősségi körök az

tehergépkocsi-vezetőknek

árufuvarozásban

12110-16

Az angol vagy német

Szakmai idegen nyelvi ismeretek
(választható) tehergépkocsivezetőknek

nyelv alapjai
Tehergépkocsi vezetők munkavégzési
körülményinek szakmai nyelvi ism.
Emberi tényezők, elsősegély-

12112-16
Veszélyhelyzetek

nyújtási feladatok, egészségmegőrzés
Veszélyhelyzetek a közúti
forgalomban gyakorlat
Alapoktatás

11977-16
Tehergépkocsi vezetése
Képzést követően

Vezetés forgalomban
Módszerátadó gyakorlat
Összefüggő szakmai gyakorlat

Az orvosi alkalmassági 102 vizsgálathoz
1108 Budapest Újhegyi út 3/a.
A vizsgálat és igazolás díja: 7200,-Ft /fő
Minden jelentkező maga fizeti a költséget.

