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Az Országos Emelőgépes Egyesület (OEME) 2007-től éves rendszerességgel, tavasszal és 

ősszel szakmai továbbképzést tart. E továbbképzési rendszerben az egy képzési ciklusban 

2-6 modulból álló ismeretegység feldolgozására 4 x 45 percben kerül sor. 

A jelenlegi felhívásunkban - folytatva az immáron egy évtizede tartó tradicionális tovább-

képzési munkánkat - az emelőgép-ügyintézők, szakértők számára a 2016 őszi félévben a 

következő továbbképzési témákat hirdetjük meg: 

 

1.) Az egyes képzési modulok időpontjai: 

Jelzet Időpont Téma 

18/2016/0001(C) 09.28 (szerda) 

Szakértők és az időszakos vizsgálati szab-

ványok   BETELT!! Jelentkezést már nem 

fogadunk el. (2016. 09.11.) 

18/2016/0001(C) 
10.06 (csütör-

tök) 

Szakértők és az időszakos vizsgálati szab-

ványok   Pót-időpont, a szeptember 28-i 

képzés megismétlése 

18/2016/0001(D) 10.12 (szerda) 
Személyemelők bérletének kérdései (felül-

vizsgálat, kockázatelemzés, jogosítvány) 

18/2016/0001(E) 10.26 (szerda) Hidraulika alapismeretek 

18/2016/0001(F) 11.16 (szerda) 

Linde balesetvédelmi műszaki megoldások; 

Targoncák üzemeltetési biztonságának mű-

szaki megoldásai, vizsgálata, megfelelőssé-

gének tanúsítása 

 

2.) Az képzések helyszíne:  

Hotel Platánus, 1087 Budapest, Könyves Kálmán út 44. 

 

3.) A továbbképzési foglalkozások időtartama a képzési napokon: 

Tervezett maximális részvételi létszám és a képzési idő, továbbképzési pontérték (TK): 

80 fő; 10.00 – 14.00; 1 TK modulonként 

 

4.) A továbbképzésen való részvétel díja: 

Netto 15.000,- Ft+Áfa/fő 

 

A részvétel díj tartalmazza; a terembérlet, a kiadvány, az előadók díját, a szervezés költ-

ségét valamint az étkezési költséget. 

 

5.) Kedvezmények: 

- egyéni OEME tagok részére modulonként 20% kedvezmény; 

- céges OEME tagok modulonként max. 3 főig 20% kedvezmény (ezen felüli létszámra 

kedvezmény nem vehető igénybe). 

 

Azzal, hogy az OEME az esedékes továbbképzésre a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 

Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozatánál törzsszámot kért és kapott, 

megteremtette annak lehetőség, hogy az MMK érdeklődő szakértői az egyes továbbképzé-

si modulokon való részvételükkel igazolni tudják a tanúsításuk meghosszabbításához 

szükséges továbbképzési pontértéküket. A képzést az MMK Anyagmozgatógépek, Építő-

gépek és Felvonók Tagozata a 3.) pontban feltüntetett továbbképzési ponttal ismeri el. 

A képzésre vonatkozó jelentkezési lapok 2016. szeptember 6. után az OEME honlapján 

(www.oeme.hu) lesz elérhető. 

  

http://www.oeme.hu/
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Az egyes továbbképzési modulok címe, rövid tartalma, előadói: 

 

Modul Időpont 
A továbbképzésen feldolgozásra 

kerülő téma 
előadó(k) 

Tovább-

képzési 

pont 

18/2016/ 

0001(C) 

2016. szeptember 28. 

(szerda) 

Szakértők és az időszakos 

vizsgálati szabványok 

BETELT!!! 

dr. Kása László 

ügyvezető, Multikran Kft 
1 

18/2016/ 

0001(C) 

2016. október 6. 

(csütörtök) 

Szakértők és az időszakos 

vizsgálati szabványok 

a szeptember 28-i képzés 

megismérlése 

dr. Kása László 

ügyvezető, Multikran Kft 
1 

18/2016/ 

0001(D) 

2016. október 12. 

(szerda) 

Személyemelők bérletének 

kérdései (felülvizsgálat, 

kockázatelemzés, jogosít-

vány) 

Kovács László, 

marketing vezető 

Powered Kft. 

1 

18/2016/ 

0001(E) 

2016. október 26. 

(szerda) 
Hidraulika 

alapismretek 

Gyimesi András, 

tudományos segédmunkatárs, 

BME ALRT 

1 

18/2016/ 

0001(F) 

2016. november 16. 

(szerda) 

Linde balesetvédelmi 

műszaki megoldások; 

 

Targoncák vizsgálata, 

megfelelőségének ta-

núsítása 

Péterffy Gábor 

értékesítési vezető 

Linde Magyarország Kft 

Dr. Meleghegyi Tibor  

tanúsítás vezető  

TÜV-KTI Kft 

1 

 

 

A képzésre vonatkozó jelentkezési lapok 2016. szeptember 6. után az OEME honlapján 

(www.oeme.hu) lesz elérhető. 

 

A továbbképzéseket az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Multikran Kft szervezi. 

 

A program változási jogát a szervezők fenntartják! 

 

Budapest, 2016. szeptember 11. 

 

 

Dr. Kása László 

+36 20 9812 353 

http://www.oeme.hu/

