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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 

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

A jelenlegi felhívásban - folytatva az immáron egy évtizede tartó tradicionális továbbkép-

zési munkát – az Egyesület az emelőgép-ügyintézők, szakértők számára a 2017 tavaszi fé-

lévben a következő továbbképzési témákat hirdeti meg: 

 

1.) Az egyes képzési modulok tervezett időpontjai: 

 Jelzet Időpont 

szerda 

Előadó Téma 

18_2017_1/A március 01. Nagy Pál  Szakértők – szakértői tevékenység 

18_2017_1/B március 08. 
Nagy Pál - 

Dr. Kása László 

Újdonságok az emelőgépek és üzemeltetésük 

köréből. 

18_2017_1/C március 29. 
Kuti Ákos – 

Dr. Kása László 

Emelőgép egységek, elemek az alapozás gépei-

ben: üzemeltetés, ellenőrzés, fenntartás 

18_2017_1/D április 26. Magyari László 
Az emelőgépek méretezése és az üzem fenntar-

tás, ellenőrzések eszköz rendszere. 

Regisztráció:  09:00 – 10:00 

Képzés kezdete:   10:00 

Képzés befejezése:  14.00 

Az érdeklődéstől függően az egyes témák változatlan tartalommal a pótnapokon megis-

métlésre kerülhetnek, tekintettel arra, hogy a terem befogadóképessége korlátozott. 

Az egyes témák módosulhatnak. 

2.) A képzések helyszíne:  

Hotel Platánus, 1087 Budapest, Könyves Kálmán út 44. 

3.) A továbbképzések pontértékei (TK): 

Modulonként: 1 TK 

4.) A továbbképzésen való részvétel díja: 

Nettó 15.000,- Ft+Áfa/fő 

A részvétel díj tartalmazza a terembérlet, a kiadványok, 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, megte-

remtette annak lehetőség, hogy az MMK érdeklődő szakértői az egyes továbbképzési modu-

lokon való részvételükkel igazolni tudják a tanúsításuk meghosszabbításához szükséges to-

vábbképzési pontértéküket. A képzést az MMK Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvo-

nók Tagozata a 3.) pontban feltüntetett továbbképzési ponttal ismeri el. 

A képzésre vonatkozó jelentkezési lap 2017. január 15. után az OEME honlapján 

(www.oeme.hu) elérhető lesz, illetve a korábbi résztvevőinek e-mailen megküldjük. 

 

Budapest, 2017. 01. 05. 

 

Dr. Bede Klára 

képzésszervező 

+36 20 461 4745 

http://www.oeme.hu/

