
18/2017/0011 
                                                       Honlap tervezet 

A szabadon választott továbbképzés, szakmai program: Anyagmozgatógépek, Építzőgépek és 

Felvonók Tagozat kamarai szervezésében 
 

1. A szakmai program megnevezése: 

- rövid cím: Anyagmozgatógépek, Építzőgépek és Felvonók Tagozat továbbképzés 
- részletes leíró megnevezés:  
-  

- Tájékoztató adása a szakmaterület és a Tagozat időszerű 
kérdéseiről, fejlesztéseiről, problémáiról 

 

2. A szakmai program helye, ideje: 

             2017 11. 20-21. 
pontos helyszín megnevezése: 

- ÉMI-TÜV SÜD Kft 

1043 Bp Dugonics u 11 

kezdési időpontja: 2017. 20. 9 00 h 
 
2. A szakmai program időigénye: 

- teljes időtartama: 2 nap, azaz 4 továbbképzési pont 
Aéf-Tag- Eln. 2017. okt. 9. Jk. 2.2 pont 

 
 

3. A program részvételi díja: 42.000 + ÁFA Ft 
 
4. A teljesítésigazolás módja: a jelenlét igazolása mindkét napon, igazolás kiadása a rendezvény végén 

 
5. A szakmai program célcsoportja: 

- a szakmagyakorló csoport megnevezése: emelőgép, építőgép szakértő, felvonó, mozgólépcső 

szakértő 
- elvárható szakirányú végzettség: szakirányú középfok, felsőfok 
- az MMK szakmai illetékességgel rendelkező szakmai tagozata: Anyagmozgatógépek, Építőgépek és 

Felvonók 

II. A programszervezőre vonatkozó adatok 

 

1. A programszervező megnevezése és elérhetőségei: 
- név: ÉMI-TÜV SÜD Kft 
- e-mail cím: vanko.adrien@emi-tuv.hu 
- levelezési cím: H-1043 Bp Dugonics u 11 
- web oldal: http://www.emi-tuv.hu 

- telefonszám: 06 1 3993605,06 209161739  
 

2. A kapcsolattartó megnevezése és elérhetőségei: 
-  Ebneth Teodóra, Vankó Adrien, dr Temesvári Jenő 
- név: ÉMI-TÜV SÜD Kft 
- e-mail cím: vanko.adrien @emi-tuv.hu 
- levelezési cím: H-1043 Bp Dugonics u 11 
- web oldal: http://www.emi-tuv.hu 
- telefonszám: 06 1 3993605, 06 209161739 

- fax: 06 1 3993609  
 
                                                     

Bp 2016 10 01                                  dr Temesvári Jenő, Ébneth Teodóra                                                                       

                                                                       



Részlete program 
időpont előadó téma 

2017.11.20. 

 

  

9.00-9.15 

 

Ebneth Teodóra Megnyitó 

9.15-10.30 

 

Nagy Pál 

 

Leesés védelem az emelőgépeknél. A rendeleti- és az új szabvány 

követelmények.  
(Munkabiztonsági felülvizsgálat és a követelmények 

teljesíthetősége a korosabb emelőgépeknél. Egy autódarus baleset 

igazságügyi szakértői elemzésével) 
10.30-10.45 szünet  
10.45-12.00 Nagy Pál folytatás 
12.00-13.00 

 

Tóth Attila 

 

a leesés elleni védelmi eszközök 

13.00-14.00 

 

EBÉDSZÜNET 

 
 

14.00-15.00 

 

Péterffy Gábor  

(Linde Magyarország Kft.) 

Vezető nélküli targoncák munkavédelmi kérdései” 

15.00-15.30 

 

Cserháti László  

 (Linde Magyarország Kft.) 

Targoncákkal történő személy -emelés jogszabályi háttere, 

gyakorlati magvalósítás. 

Targoncák biztonsági fény- és hangjelzései, egyéb kiegészítők 
15.30-15.45 

 

szünet 

 
 

 

 

időpont előadó téma 

2017.11.21.   

9.00-10.00 Imre Zoltán 

(GIF Modul Kft.) 

Építőipari önrakodó daruk méretezési alapelvei, műszaki 

újdonságai 
10.00-11.00 Kéki László 

(Daruline Kft.) 

Daruk mérőeszközös vizsgálati módszerei 

- A mérések tárgya  

- Mérőeszközök, mérőműszerek (speciális és általános eszközök) 

- A mérések módja, gyártói előírások 

- A mérések gyakorlati végrehajtása 

                - mérési tartományok, mérési helyek megválasztása 

                - példák bemutatása 

- Mérési eredmények dokumentálása, tapasztalatai 

 

11.00-11.30  szünet 

 

 

11.30-12.30 Dr. Berta János mozgó munkaállványok biztonsági berendezései, vizsgálatuk 

12.30-13.30 EBÉDSZÜNET  
13.30-15.30 Dr. Meleghegyi Tibor 

 

 

„Sablonok nélkül, avagy rendhagyó gondolatok az emelőgép-

biztonságtechnika területéről.”  

Alcím: „Ami a szakértők munkáját nehezíti a szabványok és 

előírások oldaláról.”  

15.30-15.50 szünet  

15.50-17.00 Madaras Botond Építészet és gép kapcsolata a tervezésben 

 Zárszó, igazolások átadása  

 
 


