
 

 

Országos Fémipari Ipartestület II. sz. hírlevele 

Kedves Tagtársaink – Vállalkozó társak – Munkavállalók! 

Székhelyünkön (2510 Dorog, Orgona u. 2.) új képzést indítunk az alábbi szakterületen. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen, mert sokak számára kötelező képesítés megszerzéséről van 
szó. 

Figyelem – Újdonság! 

A Dorogi Ipartestület 2015-ben is folytatja érdekképviseleti munkáját a vállalkozások segítése 
érdekében. 

Új szolgáltatásként együttműködést alakítunk olyan cégekkel, amelyek a vállalkozókra és 
munkavállalókra kötelezően előírt képzési feltételek megszerzésében segédkeznek. 

Tesszük ezt abból a célból, hogy a szükséges oktatását és a képesítések megszerzését helyben 
Dorogi központtal biztosítani tudjuk. 

Kedves Gépjárművezető vállalkozók, munkavállalók, gépkezelést végzők! 

A Dorogi Ipartestület együttműködés keretében Dorogon a Kamionsuli Kft-vel közösen kép-
zéseket szervez az alábbi szakmai területen: 

Gépkezelői tanfolyamok: 

Az adott gépcsoporthoz vagy OKJ-s (rész) szakképesítés megléte szükséges. 

Ha nem biztos abban, hogy papírjai megfelelnek a szükséges elvárásoknak, küldje el meglévő 
jogosítványai, bizonyítványai másolatát, vagy hívjon bennünket és mi INGYEN segítünk. 

A régi jogosítványok 2015. december 31-el érvényüket veszítik. Bővíteni már nem lehet és 
jelenleg is csak OKJ-s bizonyítvánnyal együtt érvényes. 

A jobb eligazodás érdekében csoportosítottuk a gépeket OKJ-s szakképesítések szerint. 



 

 

A képek tájékoztató jellegűek. 

Targoncavezető vagy Könnyűgépkezelő vagy Nehézgépke-
zelő 

Gyalogkíséretű targoncák (3312) Vezetőállásos targoncák (3313) Vezetőüléses targoncák (3324)  

 

 
 

 

 
 
 
 

   

Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő vagy Nehézgép-
kezelő 

Traktoralapú univerzális 
földmunkagép (1111) 

Gumikerekes kotrók 
(1212) 

Lánctalpas kotrók (1222) Teleszkópos kotrók 
(1223) 

 

 

 

 

Vedersoros árokásók 
(1311) 

Földtolók (1412) Földgyaluk (1522) Földnyesők (1612) 

 

  

 

Hidraulikus rakodók (homlok-, forgó-, 
teleszkópos) (4511) 

Kompaktorok (4572) 



 

 

 
 

 

Emelőgépkezelő vagy Könnyűgépkezelő vagy Nehézgépke-
zelő 

 
Gépjármű emelő-hátfalak 

(4213) 

 
Mobil szerelőáll-

vány (4221) 

 
Mobil szerelőkosár (4223) 

 
Hidraulikus szerelőkosa-

ras gépjármű (4224) 

   

 

Járműre szerelt daruk (4451) Kényszertömörítésű szilárd hul-
ladékgyűjtő és szállító gépek 

(3627) 

 

 

 

 

Emelőgépkezelő vagy Nehézgépkezelő 

Konténeremelők (4374) Autódaruk (4411) Lánctalpas daruk (4431) Vagonkirakók (4572)  

 
 

  

   

          



 

 

Építési anyagelőkészítő gépek 

Betonszállító mixer (3624) Betonszállító mixer betonszivattyúval (3326) 

  

 

Útépítő- és karbantartó gépek 

Talajstabilizátorok (5316) Betonbedolgozó finiser 
(5323) 

Aszfaltbedolgozó finiser 
(5341) 

Aszfaltburkolat maró 
(5344) 

   

 

Alagútépítő gépek (5599) Útfenntartó-, és karban-
tartó gépek (5631) 

  

  

  

 

Köztisztasági munkagépek 

Szennyvízszállító és szippantó járművek (3628) 
 

               
 



 

 

Az együttműködés a Kamionsuli Kft-vel kiterjed gépjárművezető képzésre és kamionvezető 
képzésre is. 

Várjuk jelentkezésüket, hogy a képzéseket helyben el tudjuk kezdeni. Bővebb információkat a 
Kamionsuli Kft. honlapján (www.kamionsuli.hu) találhat. 

Jelentkezni a Dorogi Ipartestület alábbi elérhetőségei egyikén lehet: 

Tel/Fax: (+36) 33 431 799 
Mobil: (+36) 30 571 68 50 

E-mail: iposz.dorog@gmail.com 
Ügyintéző: Szűcs György 

Nem elég vezetni, bizonyítani is kell!!! 
Biztos benne, hogy érvényesek az engedélyei? 

Jöjjön, várjuk! 
Kérjük, terjessze ismerősei körében! 

Dorog, 2015. február 23. 

 Üdvözlettel 

 Szűcs György 


