ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET
elnök: Dr. Kása László

Az OEME Akadémia 2019 I. félév képzései
A képzési programban szereplő A – B modulokat az MMK Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata Elnöksége 1 kreditponttal jóváhagyta, mint külső szervezésű képzést. A külső szervezésű képzést viszont
a Mérnöki Kamarai Továbbképzési Szabályzat 2018 június 1-én életbe lépett módosítása nem ismeri el Kamarai
Képzésként.
A kamarai képzési rendszer gyakorlati megvalósítása még nem kellőképpen kiforrott, ezért az alábbi képzések a
Magyar Mérnöki Kamara által még nem kerültek akkreditálásra.
Így A KÉPZÉSEK AZ MMK 2018. 06. 01. –ÉN JÓVÁHAGYOTT TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA
SZERINT NEM TARTOZNAK A KAMARA ÁLTAL ELFOGADOTT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
KÖZÉ.
A képzéseken való részvételről OEME igazolást állít ki – mint eddig is - , feltüntetve a képzés óraszámát.
Képzés
helyszíne:
időtartama:
képzés díja:

Hotel Millennium, Budapest 1089. Üllői út 94-98.
modulonként 4 x 45 perc (10:00-14:00)
15.000,- Ft + Áfa / modul

Az OEME tagokat a részvételi díjból 20% kedvezmény illeti meg. A kedvezményre az a szervezet, vagy személy jogosult, aki az OEME tagdíjat fizeti.
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A tervezett modulok időbeosztása

A

nap
2019

május
8. szerda

Az előadó

Gyimesi András (45 perc) –
Dr. Meleghegyi Tibor(3x45 perc)

Nagy Pál (2 x 45 perc) 2.

B

május
21. kedd

Magyari László (2 x 45 perc)

A feldolgozásra kerülő szakmai téma
Hidraulika alapismeretei. Az emelőgépeknél alkalmazott hidraulikus elemek, alapkapcsolások.
Jellegzetes hidraulikus üzemű emelőgépek, biztonságos üzemeltetésük feltétele
Az igazságügyi szakértések által feltárt műszaki
és munkabiztonsági hiányosságok az emelőgépek területén.
Élettartamra méretezett emelőgépek időszakos
vizsgálata az MSZ 9721-2 Híddaruk szabvány
előírása tükrében.

Az előadók neve után megjelölt képzési idők tájékozató jellegűek.

A szakmai továbbképzést a Multikran Kft szervezi.
Bízunk abban, hogy az OEME ősztől a korábbi gyakorlatnak megfelelően folytatni tudja az eddigi, több mint
10-éve tartott szakmai továbbképzési munkáját olyan formában, amit az MMK a jogosultság megszerzésére alkalmasnak tart.
Budapest, 2019. március 6.
Dr. Kása László sk.
elnök

