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Felvonóellenőr képzés

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Felvonókkal foglakozó Hölgyek és Urak!
Tájékoztatjuk, hogy az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal engedélye alapján felvonóellenőr (OKJ 62 521 01) szakképesítés megszerzését
biztosító tanfolyamot és azt követően komplex szakmai vizsgát szervez.
A tanfolyam tervezett kezdete: 2017. október 12.
Az alábbiakban összefoglaljuk a képzéssel és a vizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
1.

JOGI SZABÁLYOZÁS

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezik a
felvonók és mozgólépcsők ellenőrzéséről, valamint az ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételeiről.
Felvonóellenőr olyan személy lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképesítéssel, legalább 3 éves mozgólépcsőtervezési, szerelési, vagy karbantartási gyakorlattal rendelkezik. Továbbá rendelkezik a nemzetgazdasági
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.)
NGM rendeletben meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények teljesítését igazoló bizonyítvánnyal (a
tanfolyam elvégzése és eredményes vizsga letétele).
2.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja a felvonók jogszabályokban előírt és szabványokban meghatározott, kötelező eseti (üzembe
helyezés előtti-, ellenőrző-) és rendszeres, periodikus műszaki biztonságtechnikai (ún. fő-, ellenőrző-)
vizsgálatára, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasság szakszerű ellenőrzésére, a
vizsgálatok dokumentálására, a helyszíni intézkedések megtételére alkalmas szakemberek képzése. A képzés
során a hallgatók elsajátítják a berendezések ellenőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket,
átfogóan megismerik a vonatkozó szabványokat és jogszabályokat. Szert tesznek a különféle felvonók
létesítésével, modernizációjával, különböző szintű javításával összefüggő ellenőri feladatok ellátásához
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre. A felvonós szakterületen a felvonóellenőr képzés során
megszerezhető ismeretek a legmagasabb szintűek és jól hasznosíthatók a felvonókhoz kapcsolódó műszaki
vezetői, illetve műszaki ellenőri foglalkozásokban is.
3.

A KÉPZÉSI IDŐ

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb adatokat és dátumokat:
A tanfolyam tantárgyainak tanrendi óraszáma:
250 tanóra
Elméleti órák száma (90 %):
225 tanóra
Gyakorlati órák száma (10 %):
25 tanóra
A képzés teljes időtartama:
25 tanítási nap
A képzés ütemezése:
heti egy alkalommal pénteki napokon
A tanfolyam helyszíne (várhatóan): ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A CERTOP által az ISO 9001:2008 és az ISO/IEC 27001:2013 szerint tanúsított szervezet. ● A NAH által NAH-1-1110/2014 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium. ● A NAH által NAH-2-0331/2017 számon akkreditált kalibrálóboratórium. ●Kijelölt és notifikált vizsgáló és tanúsító szervezet
(Notified body number: 1415) építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére. ● Nemzeti Műszaki Értékelés és Európai
Műszaki Értékelés kiadására feljogosított műszaki értékelő szervezet. ● A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által E-000481/2014
engedélyszámon akkreditált felnőttképzési intézmény.

4.

KÉPZÉSI ÉS VIZSGADÍJ

A felnőttképzés tanórai óradíja 2.000 Ft/tanóra.
A képzés díja összesen: 500.000 Ft/személy (áfa mentes).
A képzést követő első szakmai vizsga díja 50.000 Ft/személy (áfa mentes).
5.

A KÉPZÉSI PROGRAM

A képzési program a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott követelményeknek
megfelelően került kidolgozásra. AZ ÉMI Nonprofit Kft. felvonóellenőr képzési programját a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az E-000481/2014/A003 számon nyilvántartásba vette.
A követelménymodulok:

10344-12 Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok
10345-12 Felvonóellenőr szakmai feladatok

A képzési program tananyagrészei és óraterve

Ssz.

A tantárgy

A tantárgyon belüli témakör

1.1.

Jogi és pénzügyi ismeretek

Ált. jogi, gazdasági és pénzügyi ismeretek
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2.1.

Géptan

Felvonók gépészeti szerkezete
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Felvonók üzemi viszonyai, statikai és szilárdságtani
számításai, forgalomszámítás.
Villamos készülékek, áramköri elemek, egyparancsos,
2.3. Vezérléstechnika
gyűjtő, elektronikus vezérlések
Villamos és hidraulikus hajtások és biztonsági
2.4. Hajtások
berendezései, hajtási rendszerek.
Körforgó felvonók, „Home liftek”, függőleges és ferde
2.5. Különleges Felvonók
pályájú mozgássérült emelők.
A felvonók speciális veszélyei. Mechanikus és
2.6. Biztonságtechnika
villamos biztonsági berendezések. Ergonómia.
Felvonók műszaki állapotának megállapítása,
2.7. Felvonók megbízhatósága
szerkezeteinek leggyakoribb hibái
Felvonók szerelése és Munkafázisok, technológiák, veszélyek.
2.8.
karbantartása
Vizsgálatok támogatása
Felvonók típusvizsgálata, helyszíni vizsgálatai,
2.9. Felvonók vizsgálata
mérései és azok módszerei.
Felvonókkal kapcsolatos jogszabályok,
2.10. Műszaki szabályozás
felvonókra vonatkozó szabványok.
2.2.

Felvonók méretezése

Összesen:
6.

Elm. Gyak Össz
óra óra óra
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A KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Egyes, nagyobb óraszámú főtémák elsajátításának a mérésére és az egyes hallgatók előrehaladásának
értékelésére főtémánként egy vagy több zárthelyi ellenőrző dolgozat megírásával és értékelésével történik.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás egyik feltétele a modulzáró vizsgák eredményes letétele, valamint a
képzés foglalkozásainak rendszeres látogatása. A vizsgára bocsátás egyik feltétele a képzés foglalkozásainak
rendszeres látogatása. A hallgatók jelenlétét az összes foglalkozáson regisztrálni fogjuk.
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Az eredményes modulzáró vizsgákról az ÉMI Nonprofit Kft. igazolást ad. Igazolást az a hallgató kaphat, aki
mindkét modul összes óráinak legalább 80 %-án részt vett.
MODULZÁRÓ VIZSGÁK
10344-12 Felvonóellenőri és mozgólépcső ellenőri jogi, pénzügyi feladatok
Írásbeli vizsgatevékenység
Időtartama: 30 perc
10345-12 Felvonóellenőri szakmai feladatok
Írásbeli vizsgatevékenység
Időtartama: 120 perc
7.

A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolást szerzett, annak
keltétől számított két naptári év még nem telt el, és a személyi követelményeknek megfelel.
A vizsgabizottság elnökét és összetételét, a vizsga tematikáját, az írásbeli vizsgafeladatot a Nemzetgazdasági
Minisztérium hagyja jóvá és közvetlenül az írásbeli vizsga megkezdése előtt kerül kihirdetésre.
1. vizsgarész

Jogi és pénzügyi ismeretek (10344-12), súlya az egész vizsgában: 10 %

Írásbeli vizsga, időtartama: 30 perc
Szóbeli és gyakorlati vizsga nincs.
2. vizsgarész

Felvonó ellenőr, szakmai ismeretek (10345-12), súlya az egész vizsgában: 90 %

Írásbeli vizsgafeladat (időtartama: 150 perc), vizsgarészen belüli súlya: 60 %.
Szóbeli vizsgafeladat (időtartama: 45 perc), vizsgarészen belüli súlya: 20 %.
Gyakorlati vizsgafeladat (időtartama: 45 perc), vizsgarészen belüli súlya: 20 %

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
A tanfolyamra és a vizsgára vonatkozó további felvilágosítással Szász Béla, a tanfolyam és vizsga titkára tud
szolgálni. Elérhetőségei: tel.: 06-30-205-3116, E-mail.: bszasz@emi.hu. Távollétében a Műszaki Szolgáltató
Iroda munkatársa tud információt adni: Rados Orsolya Mária, tel.: 06-26-502-319.

