INGYENES TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ ÉS
AUTÓBUSZVEZETŐ KÉPZÉS
Éljen a lehetőséggel ... a Tatabányai Szakképzési Centrumban ingyen
szerezhet tehergépkocsira vagy autóbuszra szóló jogosítványt!
Ne hagyja ki, jelentkezzen már ma!

TÁJÉKOZTATÓ A TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL

Legyen Ön is tehergépkocsi-vezető a Tatabányai Szakképzési Centrum ingyenes képzésén

Féléves OKJ-s képzéssel, a tanév rendjéhez igazodva, 2018. februárjától iskolai rendszerű
képzésben (esti oktatás munkarendje szerinti képzési formában) ingyenesen megszerezhető
a 35 841 02 Tehergépkocsi-vezető szakképesítés, melynek keretében:



„C” kategóriás jogosítványt, és
GKI (Gépjárművezetői 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).

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és a tankönyv megvásárlásának költsége a tanulót
terheli.
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
Teherfuvarozó
Trélervezető

A képzés helye:
- a TSZC Bánki Donát - Péch Antal Szakgimnáziumában (Tatabánya)
- a TSZC Géza Fejedelem Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában (Esztergom)
A képzés kezdete:
2018. február 1-től és fél év alatt elvégezhető.
A képzés indításával kapcsolatos további tájékoztatás a www.bankitatabanya.hu vagy a
34/512 230, illetve a www.gf.sulinet.hu vagy a 33/510 000 honlapokon és telefonszámokon
szerezhető.
A jelentkezés módja:
A képzési helyének honlapjáról letöltött, majd kitöltött Jelentkezési lap és a részvételi
feltételekben felsorolt mellékletek elküldése a képző intézmények által megadott E-mail
címre.
Jelentkezési határidő:

2018. január 12.

TÁJÉKOZTATÓ AZ AUTÓBUSZVEZETŐ
SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL

Legyen Ön is autóbuszvezető a Tatabányai Szakképzési Centrum ingyenes képzésén

Féléves OKJ-s képzéssel, a tanév rendjéhez igazodva, 2018. februárjától iskolai rendszerű
képzésben (esti oktatás munkarendje szerinti képzési formában) ingyenesen
megszerezheted a 35 841 01 Autóbuszvezető szakképesítést, melynek keretében:



„D” kategóriás jogosítványt, és
GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) kártyát adunk.

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE





alapfokú iskolai végzettség
bármely szakmacsoportban megszerzett OKJ-s szakképesítés
érvényes „C” kategóriás jogosítvány
egészségügyi alkalmasság (PÁV II. - a közúti járművezetők pályaalkalmassági
vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet előírásai alapján)

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és a tankönyv megvásárlásának költségét a tanuló
kell vállalja.

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK


8418 Autóbuszvezető

KSH BESOROLÁS ALAPJÁN


Közúton menetrend szerint vagy különjáratokon, közösségi személyszállítás céljából,
személyi felelősséggel autóbuszt vezet.

FELADATOK









a mindenkori KRESZ-nek, valamint a biztonsági előírásoknak és utasításoknak
megfelelően a gépjármű vezetése;
az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való
vezetése;
az utasok fel- és leszállásának biztosítása;
fűtés, szellőzés, világítás szabályozása;
menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése;
utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása;
menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel;
az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése,
tankolás.

JELLEMZŐ MUNKAKÖRÖK



Fogyatékkal élők számára működtetett autóbusz vezetője
Mikrobuszvezető (9 fő fölött)

A képzés helye:
- a TSZC Bánki Donát - Péch Antal Szakgimnáziumában (Tatabánya, Réti utca 1-5.)

A képzés kezdete:
2018. február 1-től és fél év alatt elvégezhető.
A képzés indításával kapcsolatos további tájékoztatás a www.bankitatabanya.hu vagy a
34/512 230 honlapon és telefonszámon szerezhető.
A jelentkezés módja:
A képzési helyek honlapjáról letöltött, majd kitöltött Jelentkezési lap és a részvételi
feltételekben felsorolt mellékletek elküldése a képző intézmények által megadott E-mail
címre.
Jelentkezési határidő:

2018. január 12.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

(kivonat)

2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3.
oszlop):
1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
7. Informatika
8. Vegyipar
9. Építészet
10. Könnyűipar
11. Faipar
12. Nyomdaipar
13. Közlekedés
14. Környezetvédelem
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-turisztika
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezőgazdaság
21. Élelmiszeripar
22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat
23. Vízügy

