Teherkötöző és irányító
képzés (Budapest)
A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE:
dátum:
időtartam:
ütemezés:
helyszín:

2022. október 26. (szerda)
1 nap
szerda (heti 1 alkalom)
A helyszín kijelölése a pontos létszám ismeretében
történik.

A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*:

vizsgadíj:

22 000 Ft
1 x 22 000 Ft
Az oktatási díj tartalmazza
Az oktatási díj tartalmazza.

összesen:

22 000 Ft

képzési díj:
részletfizetés:
jegyzetköltség:

Építőipar, faipar

KÉPZÉS ADATOK:
nyilvántartásba-vételi és
engedélyszám:
a képzés adatlapja:

B/2020/000326; E-000663/2014; E/2020/000060
www.apave.hu / Akademia / Szakkepzes / Teherkotozo-es-iranyito.html?i=11009

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A teherkötöző tanfolyam célja: olyan szakember képzése, aki az előre legyártott elemet az emelőszerkezethez
rögzíti, irányítja a gépkezelőt a szerkezeti elem beemelésénél, oldja a kötéseket az elem elhelyezéséhez.
Szakszerűen a munkabiztonsági előírások betartása mellett beállítja az elemet a helyére, ideiglenesen rögzíti,
támasztja.
A teherkötöző tanfolyam elvégzését a hatályos47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat
kiadásáról 5.6 pontja és 6. pontja írja elő.
„A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép kezelő
irányítását önállóan az a személy végezheti, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján
alkalmas, és
- a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon
elsajátította.”
A képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: Teherkötöző
FŐBB TÉMAKÖRÖK:
Jogi ismeretek: 47/1999.(VIII.4.) GM rendelet az EMELŐGÉP BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT kiadásáról
Munkavédelmi törvény vonatkozó előírásai
* A képzés ára 1 főre értendő. Az alap százalékos kedvezmények az oktatási díjra vonatkoznak. A feltüntetett adatok és árak tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlattételnek. Az esetleges hibákért elnézést kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. További kedvezményekről és fizetési kondíciókról
további információt megtudhat kollégáinknál. A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak.
** A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak. Fontos tudni! Intézményünk nem kínál iskolarendszerű képzéseket, ezért sajnos nincs lehetőség ingyenes
oktatásra és diákigazolvány igénybe vételére.

Teherkötöző és irányító képzés (Budapest), 2022. október 26.
Egyéni védőeszközök
A darukezelő irányítására vonatkozó előírások
Kötöző elemek és eszközök
Megfogó szerkezetek
A függesztő eszköz kiválasztása és a kötözés helyes módja
Emelőeszközök karbantartása, kenése
Emelőeszközök tárolása és vizsgálata
A kötelek elhasználódását és a kötélcsere szükségességét meghatározó esetek

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
iskolai végzettség:
egészségügyi alkalmasság:
egyéb feltétel:

8. évfolyam elvégzése
1. fokú munkaköri alkalmasság
a 18. életév betöltése

FONTOS TUDNI:
Az APAVE Magyarország Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!
Az APAVE Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen
való részvételüket.
Az APAVE Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma
(minimum 8 jelentkező) nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan
akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.
A képzést igény szerint kihelyezett formában is megszervezzük, kérje árajánlatunkat!
A képzés részvételi díját ÁFA terheli! A feltüntetett képzési díj az ÁFA-t még NEM tartalmazza!
Sikeres vizsga esetén résztvevőink magyar nyelvű tanúsítványt kapnak (a képzés NEM OKJ-s)!
ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNYEINK AZ OKTATÁS DÍJÁBÓL:
10% kedvezménnyel GYED-en vagy GYES-en lévőknek
VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL:
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ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Apave Magyarország Kft.
cím:

2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14/C.

telefon:

+36 30 432 7860

e-mail:

akademia@apave.com

weboldal:

www.apave.hu

Bejelentési számunk:

B/2020/000326

Engedélyszámunk:

E/2020/000060

KAPCSOLATTARTÓK:
kapcsolattartó:

HORVÁTH Lajos

titulus:

szakmai vezető

mobil:

+36 30 377 0257

e-mail:

lajos.horvath@apave.com
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