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TCrgv: Tij6koztat6 250 616s mozg6l6pcs&ellen6ri k6pz6s16l 6s vizsgi16l

Tiij6koztatjuk, hogy az Eut Nonprofit Kft, mint mozg6ldpcs6-ellen6ri k6pzesre feln6ttk6pz6si engeddllyel, valamint
vizsgak6zponti kijel616ssel rendelkez6 feln6ttk€pz6si int6zm6ny

mozg6l6pcs6-ellen6r (OKl 62 521 021 feln6ttk6oz6st 6s vizssdt szervez.

Nyilvdntartdsba vdteli enged6ly szim: E{r0048U2014

A tanfolyam 2016. okt6ber 7-€n kezd6dik, 6s v6rhat6an 2017. dprilis 7-ig fog tartani (25 x 10 tan6ra, hetente 1 nap).
A ielentkez6si hatdrid6, 2016. szeptember 16. (p6ntek).

A tanfolyam helyszine: fMl Nonprofit (ft. U13 Budapest, Di6szegi Ut 37.

Res?letes 6rarendet minden h6nap els6 foglalkozdsdn adunk.
Felhivjuk szives figyelmuket, hogy a tanfolyam helyszin6n a parkol5si lehet6s68 korldtozott (a berl6k szimiira fenntartott
parkol6helyek jelezve vannak, azok elfoglaldsa nem megengedett), az utcai parkolds id6ben 6s kapacitdsdban is korlStozott.
Az aldbbiakban 6sszefoglaljuk a k6pz6ssel 6s a vizsgdval kapcsolatos legfontosabb tudnival6kat.

1. JOGI SZABATYOZAS

A felvon6kr6l, mozg6l6pcs6kr6l 6s mozg6jSrddkr6l sz6l6 14612014, (v. 5.1 Korm, rendelet 10. 5-a a felvon6k 6s

mozg6l6pcs6k ellen fiz|sbr6l, a rendelet 11. 5-a az ellen6ri tevdkenysdg gya korliisiinak feltetelei16l rendelkezik.
- Szakirdny0fels6foklszakk6pesit6ssziiks6ges;
- tegalSbb 3 6ves mozg6l6pcs6-tervez6si, szereldsi, va8y karbantartdsigyakorlat szi.iks6ges.

Az ellen6ri jogosultsdg egyik legfontosabb alapfeltetele a nemzetgazdasdgi miniszter hatesk6rdbe tartoz6 szakk6pesit6sek
szakmai 6s vizsgak6vetelm6nyeir6l sz6l6 2712072. lvlll. 27.) NGM rendeletben meghat6rozott szakmal 6s
vizsgak6vetelm6nyek teljesitdse (a tanfolyam elv6gz6se 6s eredm6nyes vizsga let6tele).

2. A JELENTKEZES

2.1. lskolai el6k6pzetts6gi feltdtel

A tanfolyamra 6s a vizsgdra val6 jelentkez6shez szakirSnyd fels6fok( szakk6pesit6s sz0ks6ges. Szakirinyti fels6fokri
szakk6pesit6snek a g6p6szm6rn6ki, kdzleked6sm6rniiki, ill. villamosm6rntiki egyetemi vaBy f6iskolai karokon szerzett
g6p6szm6rndki vagy villamosm6rn6ki oklev6l tekintend6.
A k6pz6s tematikdia feltetelezi a m(szaki mechanika (statika, sziliirdsdgtan, kinematika 6s kinetika), a g6pelemek, a g6pek
iltaldnos ozemtana, a hidraulika, a szabdlyozdstechnika 6s elektrotechnika (elm6leti villamossdgtan, elektrotechnikai
alapismeretek, logikai iiramk6rdk) Sltaldnos ismeret6t. A tanfolyam ezeknek csak speciiilis, mozg616pcs6kkel kapcsolatos
alkalmazds6t tSrgyalia.

2.2. Szakmai gyakorlatiel6feltdtel

A kormdnyrendelet a moz96l6pcs6-ellen6ri enged6ly kiaddsinak felt6tel60l hdrom 6v szaki16nyu (mozg6l6pcs6-
tervez6sben, -szerel6sben, -karbantartdsban, stb. szerzett)gyakorlati id6t szab meg.
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2.3. Adminisztrdci6sel6felt6iel

. A k6pz6sre a jelentkez6si hatarid6 2016. szeptember 15,
o A mell6kelt .ielentkezdsi lap drtelemszeru kitdlt6se, a jogszabiilyilag el6irt v6gzettsdget igazol6 eredeti

dokumentum (oklev6l, bizonyitv6ny stb.) 6s annak f6nymdsolata 1- 1 p6ldiinyban, (amelyet az FMF

ellen6riz), valamint a szakmai gyakorlat16l sz6l6 igazolds
. A tanfolyamon val6 r6szv6tel dijiinak banki dtutaldssal tdrt6n6 befizetese 6s az igazol6 bizonylat

misolatinak visszajuttatdsa ielentkez6si lappal egyiitt.

2.4. Egy6b felt6telek

Az EMI Nonprofit Kft. a k6pz6sen r6sztvev6kkel a vonatkoz6 jogszabiily el6iriisainak megfelel6en feln6ttk6pz6si
szerz6dest k6t.

3. l xEpzEs cEua

A mozg6l6pcs6k jogszab6lyokban el6irt 6s szabv6nyokban meghat6rozott, kiitelez6 eseti (iizembe helyezds
el6tti-, ellen6rz6-) 6s rendszeres, periodikus m(szaki biztonsdgtechnikai (rin. f6-, ellen6rz6-) vizsgdlatara, a

rendeltet6sszer( 6s biztonsdgos haszndlatra val6 alkalmassdg szakszer( ellen6rz6sdre, a vizsgdlatok
dokumentdlSsdra, a helyszini int6zked6sek megt6tel6re alkalmas szakemberek kdpz6se. A k6pz6s sordn a

hallgat6k elsajdtitjiik a berendez6sek ellen6rz6s6hez szi.iks6ges elm6leti 6s gyakorlati szakismereteket,6tfog6an
megismerik a vonatkoz6 szabv6nyokat 6s jogszab6lyokat. szert tesznek a mozg6l6pcs6k 6s mozg6jiirdiik
l6tesitds6vel, modernizdci6jdval, kiiliinb6z6 szint( javitdsival 6sszefiigg6 ellen6ri feladatok elliitiisihoz
szuksdges elm6leti 6s gyakorlati ismeretekre. Az ismeretek j6l hasznosithat6k az ezekkel a munkikkal
6sszefUgg6 m(szaki vezet6i, illetve mUszaki ellen6ri foglalkoz5sokban is.

4. A SZAXK€PESITESSEL VEGEZHET6 FOGLATKOZASOK. BETOLTHET6 MUNXAKoROK

4,1. A szakk6pesitdssel vegerheto foglalkozds

FEOR sz6ma: 3273 Megnevez6se: Epit6ipari szakmai iriinyit6, felugyel6
OKJszakk6pesit6s: 6752102 Megnevez6se:Mozg6l6pcs6ellen6r

Az ellen6ri tevekenysdg ellen6ri enged6ly birtokdban v68ezhet6. Az ellen6ri enged6lyt - egy6b felt6telek
fennilldsa eset6n - annak a k6relmez6nek adjiik meg, aki e k6pz6s tanfolyami- 6s vizsgakOtelezetts6g6nek
eleget tett.

4.2 Aszakk6pesit6sselv6gezhet6tev6kenysdgek

A mozg6l6pcs6 ellen6r v6gzi az erre akkreditdlt 6s kijeldlt szervezetek alkalmazottiak6nt a jogszabdlyban, a

felvon6k k6telez6en el6irt periodikus muszaki biztons6gtechnikai felUlvizsgilatait, a javitesok, felujitisok,
f6darab-cser6k,dt-alakitdsok meghatdrozott kdre utini Ujb6li tizembe helyezesdhez sziiks6ges ellen6126

Uavitds utiini)vizsgdlatokat ds az orszdgos nyilvdntartis r6sz6re tdrt6n6 adatszolgdltatdst.

A tandsit6, vizsgdl6, ellen6rz6 szervezetek alkalmazottjakdnt a mozg6l6pcs6 ellen6r v6gzi a megfelel6s6g-
6rt6kel6si eljii16sok kcizUl az Uj berendez6sek Uzembe helyez6s el6tti vizsgdlatait. E tev6kenys6geivel
kapcsolatban is adatokat szolgAltat az orszdgos nyilvdntartds sz,mdra.

5. A KEPZE$ DiJ

A k6pz6s diia 500.000 Ftlfd (Cfa mentes).

A fenti dsszeg tartalmazza a tanfolyam tananyagdt dsszefoglal6, a mozg6l6pcs6k korszer{ elm6leti 6s gyakorlati
tudnival6it r6szletez6, szakkdnyveket p6tl6 DVD-formdtumU kiadvSny, valamint az eb6dsziinet k6zbeni frissit6,
ill. kiiv6 ellen6rt6kdt is.
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Az aldbbiakban tisszefoelaliuk a lesfontosabb adatokat 6r dStumokat:
A tanfolyam tantergyainak tanrendi 6raszima: 250 tan6ra
Elm6leti 6riik sziima (90 7.): 225 tan6ra
Gyakorlati 6rdk szdma (10 %): 25 tan6ra
A k6pz6s teljes id6tartama: 25 tanitCsi nap
A k6pz6s kezdete: 2016. okt6ber 7.
A verhat6 utols6 tanitdsi nap: 20ll. eprilisT.

-t-
z. a xEpzEsr pnocnlrvr

A k6pz6si program a nemzetgazdas5gi miniszter hatdsktir6be tartoz6 szakk6pesft6sek szakmai 6s

vizsgakdvetelm6nyei16l sz6l6 27 /2072. lvlll. 27.) NGM rendeletben meghatirozott kdvetelm6nyeknek
megfelel6en keriilt kidolgozdsra. A mo2g6l6pcs6-ellen6r k6pz6si programot a Nemzeti Szakkdpz6si ds

Feln6ttk6pz6si Hivatal ellen6rizte 6s hagyta j6vd.

A kaivetelm6nymodulok: 10344-t2 Felvon6ellen6ri 6s moz86l6pcs6-ellen6ri jogi, p6nziigyi feladatok
10344-12 M02g6l6pcs6-ellen6r szakmai feladatok

A program moduliain beliil r6szletezett szakmai ismeretek, kompetenciSk 6s k6szs6gek megtekinthetdk a fenti

iogszabily kiivetelm6nyeiben, valamint a k6pz6si proBramban.

g. I r6pzEsr pnocnana rrnvrzrrr rEruex6ner Es 6narrnvr

Modul / tantiirgy 6raszSmok
Tantdrgyon belaili t6makiir

Flm- Gvak-
1O344-L2 Felvon6ellen6ri 6s moz96l6pcs6-ellen6ri jogi, p6nz0gyi feladatok 5

Altalinos jogszabiilyi ismeretek 3

Gazdasd8i 6s p6nztigyi ismeretek 7

Ellen6rz6s 6s konzultdci6 T

LO346-t2 Moz96l6pcs6 ellen6ri szakmai feladatok 220 25

G6ptan 24 5

A mo2g616pcs6k fel6pit6se 6s tart6szerkezete 2 1

A nyomat6k 6tvitele 6s m6dositdsa 4

Fdkrendszerek 3 1

Von6lSncok L

L6pcs6pilyatest 6s tarto26kai 2 1

A l6pcs6pilyatest vezet6se 2

Moz86koditok, hajtds, vezet6s 1

Bel6p6terek, burkolatok 2

Ken6s 6s kor16zi6vddelem 1

Ellen6rz6s, konzultdci6 2

Mozg6l6pcs6k m6retez6se 24
A m02g6l6pcs6k tizeme 8

A szillitdsi teljesitm6ny 1

A mo2g6l6pcs6 geometridja 3

A mozgdl6pcs6 statikai 6s szildrds5gtani sz;mitdsai 10

Ellen6rz6s 6s konzultdci6 2
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Vez6rl6stechnika 26
Vez6rl6si alapismeretek 2

Villamos k6szul6kek 6s Sramkiiri elemek 4

Mozg6l6pcs6k vez6rl6se 6

Elektronikus vezerl6sek 12

Ellen6rz6s 6s konzultici6 2

Haitdsok 2L
Hajtdsok fi zikai iellem26i 2

Hajtdsok szabdlyozds6nak elm6lete 4

EgyendramU szabdlyozott hajtdsok 1

Frekvencia-szabdlyozott vdltakoz6 dramU hajtdsok 5

Mozg6l6pcs6-inditisi m6dok 4

Villamos ha.itdsok biztonsdgi berendez6sei 1

Hajtdsi rendszerek 2

Ellen6rz6s 6s konzultdci6 2

Modul / tantiirgy 6rasrimok
Tant6rgyon bel0li t6mak6r Flm. Gvak-

L0346-t2 Moz96l6pcs6 ellen6ri szakmai feladatok
Mozg6l6pcs6-szerkezetek 16

Altaliinos c6lU moz96l6pcs6k 4

Tdmegkdzleked€si mozg6l6pcs6k 4

Mozgoj;irdiik 4

Kiilt6ri 6s kUliinleges kivitelU moz96l6pcs6k 2

Ellen6rz6s 6s konzult6ci6 2

Biztonsdgtechnika 30
A biztonsdgtechnika alapjai r
A m02g6l6pcs6 speciilis vesz6lyei 4

Mechanikus biztonsdgi berendez6sek 10

Villamos biztonsdgi berendezdsek 8

Erint€sv€delem ds v6detts6g 4

Ergon6mia 1,

Ellen6rz6s 6s konzultdci6 2

Mozg6l6pcs6k megbizhat6s6ga 9
A megbizhat6sdg fogalma 2

A mozg6l6pcs6 m(szaki dllapotdnak megiillapitiisa 7

A hibafeltdrds vdltozatai 6s m6dszerei 2

A mozg6l6pcs6-szerkezetek leggyakoribb hibdi 3

Ellen6rz6s 6s konzultdci6 1

Mozg6l6pcs6k szerel6se 6s karbantartisa 19
Altaldnos feltdtelek, anyagok, eszkdziik 2

Munkaf6zisok, technol6gidk, dokumentdlds 10

Vesz6lyek 4

Vizsgdlatok tdmogatdsa 1,

Ellen6rz6s, konzultici6 2
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Moz96l6pcs6k vizsg6lata 31 20
Tipusvizsgdlatok 2

Helyszini mdrdsek 5 3

Helyszini vizsgdlatok fajtdi 6s vegrehajtdsuk 8 2

Helyszini vizsg6latok m6dszerei 12 15

Vizsgilatok 6rtekel6se 2

Ellen6rz6s 6s konzulteci6 2

Mfiszaki szabdlvozis 20
Mozg6l6pcs6kkel kapcsolatos jogszab6lyok 6

M02g6l6pcs6kre vonatkoz6 szabvdnyok 72

Ellen6rz6s 6s konzultdci6 2

6sszesen 22s 25

9.

10.

Egyes, nagyobb 6raszdmri f6t6mdk elsajdtitdsdnak a m6r6s6re 6s az egyes hallgat6k e16rehaladiisiinak
6rt€kel6s6re a kdpz6s kiizben is sztiks6g lehet. Ennek m6d.ia f6t6miink6nt egy vagy t6bb z6rthelyi ellen6rz6
dolgozat megir6sa, melyek 6rt6kel6se pontozdssal t6rt6nik. A zdrthelyi ellen6rz6 dolgozatok sziiks6gess6g6t,
f6t6mdnk6nti szdmiit 6s €rt€kel€set k6s6bb hatirozz,k meg.
A vizsgdra bocsitds egyik felt6tele a k6pz6s foglalkozisainak rendszeres ldtogatdsa. A hallgat6k.ielenl6t6t az

iisszes foglalkozdson regisztrdlni fogjuk. K6r6sre, a k6pz6s eredm6nyes befejez6s6r6l az EMI Nonprofit Kft.
igazolist ad ki az elv6gzett modulokr6l. lgazolest az a hallgat6 kaphat, aki mindkdt modul osszes 6rdinak
legaldbb 80 %-in r6szt vett.

Azok a hallgat6k, akik a vizsgdra bocsdt6s felt6teleinek megfelelnek, mindk6t k6pz6si modulb6l vizsgabizottsdg
el6tt vizsgdt tesznek. Az egyes vizsgar6szek az egyes moduloknak felelnek meg.
A vizsgabizottsdg elndk6t 6s dsszet6tel6t, a vizsga tematikiijdt, az ir6sbeli vizsgafeladatot a Beliigyminiszt6rium
hagyja j6vii 6s k6zvetlentil az irisbeli vizsga megkezd6se el6tt ker0l kihirdet6sre.
Vizsgdra az bocsdthat6, aki a tanfolyamot elvdgezte, illetve a kdpz6s elv6gz6s6r6l sz6l6 igazoldst szerzett, annak
kelt6t6lsziimitott k6t naptiri 6v m6g nem telt el, 6s a szem6lyi kovetelm6nyeknek megfelel.

10.1. l. vizsgar6sr

Jogi6s p6nriigyi ismeretek (10344-12), srilya az eg6sz vizsgdban: 10 %
irSsbeli vizsga, id6tartama: 30 perc
Sz6beli 6s gyakorlati vizsga nincs.

10.2. 2. vizsgaresz

Mozg6ldpcs6 ellen6r, szakmai ismeretek (10346-12), sUlya az eg6sz vizsgiban: 90 %
[16sbeli vizsgafeladat (id6tartama: 150 perc), vizsgar6szen beli.ili srilya: 60 %.

5z6beli vizsgafeladat (felk6szUl6si id6: 30 perc, v6laszadSsi id6: 15 perc), vizsgar6szen belUli sLllya:20
%.

Gyakorlati vizsgafeladat (id6tartama:45 perc), vizsgar6szen belUli s(lya: 20 %

10.3. A vizqa lebonyolitdsa 6s €rt6kel6se

Az ir6sbeli vizsga soren az 1.6s a 2. vizsgar6sz irdsbeli vizsgdjdnak megtartdsdra egyiltt, egymdst
k6zvetlentil kdvet6en ker[jl sor. A tananyag eg6sz6t 6tfog6 feladatokat kell megoldani. A vizsga a

tantdrgyak elm6leti, szimitisos r6szeire, az egyes szerkezetek rajzos ismertet6s6re, 6s sziiveges
feladatok rcividen megvdlaszolhat6 vagy teszt-rendszer( megolddsera terjed ki.
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Az irdsbelivizsga csak akkor eredm6nyes, ha a vizsgd26 vizsgar6szenkent kUl6n-kiildn legaliibb 50 %
feletti eredm6ny 6rt el. A sz6beli vizsga t6telhUzds alapjAn t6rt6nik. Egy t6tel t6bb k6rd6st is

tartalmazhat. A tetelh0z6s utdn legaldbb 30 perc felk6szUl6si id6 dll a vizsg626 rendelkez6s6re, a

vdlaszadds ideje 15 perc.

A gyakorlati vizsga a szakmai ismeretek gyakorlati bemutatdsa val6sigos moz96l6pcs6-berendez6sen
t6rt6nhet. ld6kerete vizsgi26nk6nt 45 perc.

A 2. vizsgar6sz %-os eredm6ny6t az egyes vizsgafeladatok %-os 6rt6ke 6s a fenti srilyozis szerint
illapitjdk meg. Sikeres a vizsgar6sz, ha az igy kapott eredm6ny 50 % feletti.
A vizsgd26 teUesitm6ny6t a szakmai vizsga eg6sz6t tekintve, szakk6pesft6senk6nt egyetlen osztClyzattal
6rt6kelik.

Az ellen6ri enged6lyt a sikeres vizsga utdn a jogszab6ly szerinti kUl6n el.iirriisban kell kdrelmezni.

A tanfolyamr6l 6s a vizsgdr6l esetleges tovdbbi felvilSgositSssal Sz6sz B6la, a tanfolyam 6s vizsga titkdra
(el6rhet6s6ge: tel.: 06-26-503-257, E-mail.: bszasz@emi.hu), illetve tdvoll6t6ben az Altaldnos Szak6rt6i lroda
asszisztense szolgSlnak.

Az Altaldnos szak6rt6i lroda vdrja az 6rdekl6d6k jelentkez6s6t.

Tisztelettel,

#Enu starxaN
1000 sr.6tendre,
Ddrsa Gy6rgy 6i 26.

2001 sreniendre, Pf : 180

207831t5-2-13

Alta16nos Szak6rt6i lroda

Szentendre, 2016. augusztus

NyiriSlalolcs


