
Építő és anyagmozgató gépek kezelője 

Szakképesítés OKJ száma: 32 582 02  
 

Munkáltatók és munkavállalók részéről az a kérdés, hogyan kell 
értelmezni manapság a gépkezelési feladatokat. 

Kerestetik az a személy, aki tudja, hogyan kell és képes megoldani a 
gépkezelési probléma gordiuszi csomóját! 

Felhívás !  



Ha valaki azt hiszi, hogy ez a személy a mindenkori Közlekedésért felelős 

miniszter akkor téved. 

A gépkezeléssel kapcsolatos problémákat különböző fórumon már 

sokan felvetették. Ennek hatására dr. Parragh László a kamara elnöke az 

MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) nevében megkereste Lázár 

János Miniszter Urat és kérte, segítsen ezt a problémát megoldani. 

Kérjük a Miniszter Úr segítségét, hogy az NFM és a gazdaság szereplői 

között megindulhasson az egyeztetés, és megszűntetésre kerüljenek 

azok a jogszabályi előírások amelyek feleslegesen többlet terhet rónak a 

munkavállalókra és a vállalkozásokra egyaránt. 

Kialakult egy szűk megélhetési vizsgáztató réteg, akiknek nem érdekük a 

kettősség és a bürokrácia megszűntetése. 

Az egyezetés első lépése a minisztérium és az MKIK között 2016.05.24 

megtörtént.  Az MKIK javaslata: 

  

 



Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyeztetett álláspontja az 

Építő-és anyagmozgató gépkezelő szakképzésre vonatkozó 

rendeletek módosítására:  

1. Minden ágazatra kiterjedő egységes jogszabályt kell kiadni annak 

érdekében, hogy a népgazdaság teljes egészét érintően 

szabályozva legyen az építő és anyagmozgató gépkezelési 

jogosultsága.  Ennek érdekében a 40/2009. sz. KHEM. rendeletet 

vissza kell vonni. 

2. Meg kell határozni azoknak a gépcsoportoknak az együttesét, 

amelyre vonatkozik az OKJ képzés, illetve amelyekre nem 

vonatkozik. Szükséges meghatározni konkrétan, 

paraméterszerűen a gépcsoportokat.  



3. Iskolarendszerű képzéskor a szakképzésen résztvevő szakmai 

képzések befejezésével jogosultságot nyerjen a szakmájában 

használt szakmája művelésére használt gépek/gépcsoportok 

kezelésére. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert lehetetlen helyzet az, 

hogy egy megszerzett szakmunkás bizonyítvánnyal, szakmájához 

tartozó gépek kezelésére nem kap jogosultságot. 

4. Felnőttképzés esetén OKJ végzettség kell azokra a gépekre, 

amelyeket az 1. pontban határoztak meg. Az OKJ képzés 

befejezésekor a képzés lezáró bizonyítvánnyal egy időben adott 

gépcsoportra szerzett gépkezelői jogosultságot igazoló 

dokumentumokat kell kiadni az 1. pontban említett jogszabály 

alapján. 



5. Rendeletileg szabályozni kell a rendelet megjelenése előtt kiadott 

jogosultságokat. 

6. Az 1. pontban említett rendelet kiadása előtt a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara ragaszkodik hozzá, hogy a tervezet 

véleményeztesse, illetve a Kamara szakmai érdekképviseletei 

részt vehessenek a jogalkotás folyamatában. 

7. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a munkáltató saját 

hatáskörben a géptípusokra szóló oktatás lehetőségét megkapja. 

 



Az NFM részéről Székely András Úr udvariasan fogadta a szakmai 
delegációt. 
 
Tájékoztatott arról, hogy ők a problémát nem érzik.  
A munkáltatók és a munkavállalók gépkezeléssel kapcsolatos 
problémáinak  megoldásában nem illetékesek.  
Tárgyalnak a témában az NGM illetékeseivel.  
 
A megszűntetésre javasolt 40/2009 KHEM rendelettel kapcsolatban 
kijelentette, a tárca a rendeletet a közlekedés biztonsága érdekéből 
hozta, arról egyenlőre nem tudnak tárgyalni. Tájékoztattak arról is, ha a 
Miniszter azt rendeli el, hogy jogosítványra van szükség az adott gép 
kezeléséhez, akkor azt kell betartani. 
Az az érzés támadt bennem, a minisztérium nem értünk, hanem 
ellenünk van. 

 



Mire van szüksége a magyar 

nemzetgazdaságnak, a munkáltatóknak és a 

munkavállalóknak 

az építő- és anyagmozgató gépek kezelésével 
kapcsolatban? 

Az előadás címében megfogalmazottakat azok után 

kellett megtennem a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 

Iparkamarával (PBKIK) egyetemben,  

amikor több az általam kompetensnek vélt szervezettől 

az építő-és anyagmozgatógépek kezelőinek 

jogosultságára vonatkozó kérdésekre a mellékelt  

válaszokat kaptam. 
  

 



A kérdés: Milyen oktatások és papírok kellenek: 
 

1.  A dolgozó szakképesítésekkel rendelkezik:  
 Könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő emelőgép-kezelő (kivéve 

targonca.  
 A kezelni kívánt gép Potain GTMR 334C toronydaru. 
  
2. A dolgozó Manitou MLT 634 teleszkópos gépet kíván kezelni: 

 a gépen az alábbi szerelékek találhatók:  Kanál;  emelővilla, 

daruhorog; szerelőkosár; fűnyíró; útjelző mosó. 

 

3. A dolgozó 100 literes betonkeverő gépet kíván kezelni.   

 (A gép korábban kisgép besorolású volt) 



A kapott válaszok: 

a.) Nemzetgazdasági Minisztérium: 

A kapott válasz alapján én a partnereimnek használható 

választ nem tudok adni.  

A  100 literes betonkeverőre például a választ az EBSZ alapján 

kaptam, ami emelőgépekre vonatkozik. 

b.) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

A válaszuk nem az építő és anyagmozgató gépek kezelésére 

vonatkozott.  

Úgy tűnik a kérdésben nem illetékesek. 

c.) ÉKKO Kft    Ezekben a kérdésekben már nem illetékes. 
d.) Barhács és Társa Kft Nem is válaszolt 
e.) Multikrán Kft 

A feltett kérdésekre egyedül itt kaptam választ. Ezek a 

válaszok alkalmasak arra, hogy a partnereimnek tanácsot 

adjak. 













Multikran Kft. 
 

Állásfoglalásra a jogilag szabályozott területen azért nem lehet 
számítani, mert rendszerint jogilag nincs olyan szervezet felhatalmazva 
arra, hogy ezt megtehesse, illetve ezek a szervezetek a bíróságok. 
 

1. Kérdés  
A kiadott, jogosultságok arra a gépre érvényesek, amire érvényesek 
voltak kiadásukkor. GTMR 334C toronydaru. 
Emelőgép szabályzat szerint szükséges a szakképesítés.  
Ez után a munkáltató felelőssége, hogyan szerez érvényt a 
munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény 55.§ (1) -ben, illetve a 
47/1999 (VIII.4) GM rendelettel hatályba helyezett EBSZ I fejezet 
6.szakaszában előírtaknak . (vagy maga szervezi meg a képzést, vagy 
képző intézethez fordul az új típusra való képzés érdekében, és azt 
hogyan dokumentálja a saját rendszerében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kérdés  
1.)  Kotrási tevékenység  Földmunka- rakódó- és szállítógép kezelő 

szakképesítés (OKJ)  gumikerekes kotró (1212) gépcsoport bejegyzés a 
gépkezelő jogosítványba házi vizsga (dokumentált oktatás Manitou 
750 gépre) 

2.)  Rakodási tevékenység  Földmunka- rakódó- és szállítógép kezelő 
szakképesítés (OKJ)  hidraulikus rakodó, homlokrakodó, forgórakodó, 
teleszkópos rakodó (4511) gépcsoport bejegyzés a gépkezelő 
jogosítványba házi vizsga (dokumentált oktatás Manitou 750 gépre) 

3.)  Emelés darugémmel  Emelőgép kezelő (kivéve targonca) 
szakképesítés (OKJ)  járműre szerelt daru (4451) gépcsoport 
bejegyzés a gépkezelő jogosítványba házi vizsga (dokumentált oktatás 
Manitou 750 gépre) 

4.)  Személyemelés  Emelőgép kezelő (kivéve targonca) szakképesítés 
(OKJ)  mobil szerelő kosár (4223) gépcsoport bejegyzés a gépkezelő 
jogosítványba házi vizsga (dokumentált oktatás Manitou 750 gépre) 

 
 



5)   Raklapemelés raklapvillával  Targoncavezető szakképesítés 
(OKJ)  vezetőüléses targonca (3324) gépcsoport bejegyzés a 
gépkezelő jogosítványba házi vizsga (dokumentált oktatás Manitou 
750 gépre) 

6.)  Talajfúrás esetén  Alapozás, közmű- és fenntartási gépek 
szakképesítés (OKJ)  házi vizsga (dokumentált oktatás Manitou 750 
gépre) 

7.)  Hó tolás esetén  Útépítő- és karbantartó gépek szakképesítés 
(OKJ)  Útfenntartó-, és karbantartó gépek (5631) gépcsoport 
bejegyzés a gépkezelő jogosítványba házi vizsga (dokumentált 
oktatás Manitou 750 gépre) 

 
3. Kérdés 

Munkahelyi képzés a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény 
55.§ (1) -ben, foglaltak szerint. 
 



Egyet értünk –e az NGM tájékoztatójának alábbi megjegyzéseivel 

  

• A hatálytalanított ÉVM pótlása elmaradt, ami napjainkra rendezetlen, 

szabályozatlan, ellentmondásos helyzetet eredményezett. 

 

• A kialakult kedvezőtlen állapotot tovább súlyosbította a közúti 

közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek 

kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) 

KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM) megjelenése. A KHEM – 

melynek hatálya csak a közúti közlekedési ágazatra terjed ki – sok 

félreértésre ad alapot.  

 

• Gyakran felmerülő kérdés, hogy kell-e egy meglévő államilag 
elismert kezelői jogosultságon túl a KHEM szerinti jogosítvány.  

  



• Munkabiztonsági szempontból nincs annak jelentősége, hogy egy 
emelő-, vagy rakodógéppel a közúti áruszállítást végző jármű 
megrakását illetve ennek előkészítését végzik, vagy bármilyen más 
ágazatban végeznek rakodást, minden esetben az államilag elismert 
szakképesítés szükséges feltétel az emelőgépek kezeléshez.  

 
• A munkavédelmi hatóság az államilag elismert szakképesítés 

meglétét/megfelelőségét vizsgálja, a KHEM rendelet szerinti 
jogosítvány ellenőrzése nem feladata. 



Ki a felelős az építő és 

anyagmozgató gépek kezelése 

terén tapasztalt rendezetlen 

ellentmondásos helyzetért?  



  

1. A közlekedés és ÉVM debreceni képző központ között folyamatos 

volt az ellentét.  

A 6/1980 ÉVM- KPM rendeletet folyamatosan a maga érdekeinek 

megfelelően kívánta felhasználni.  

 

2. A közlekedés a gépkezelés szakképesítését nem fogadta el.  

Az általa kiadott gépkezelő jogosítványok mellett nincs OKJ 

szakképesítő bizonyítvány.  
 



ÉKKO Kft. Jogosítvány 
törzsszáma: I, 

Van OKJ bizonyítvány 

Közlekedés Jogosítvány 
törzsszáma: II, 

Nincs OKJ 
Bizonyítvány 

Környezet 
gazdálkodási Intézet 

Jogosítvány 
törzsszáma:III, 

Van OKJ bizonyítvány 

Csepel Művek Kft. Jogosítvány 
törzsszáma: IV, 

Van OKJ bizonyítvány 

A 135/2004 GKM rendelet emelőgép kezelésre államilag elismert 

szakképesítést ír elő. 

A közlekedés válasza egy GKM ipari főosztályi tájékoztató. 

A közlekedés még 2008 évben sem adott szakképesítő bizonyítványt a 

jogosítványai mellé. 





3. A 6/1980 ÉVM-KPM rendelet 2008.12.31.-ei megszűnése már 
tudott volt, amikor a GKM kiadta a következő rendeletet. 

 
15/2008. (IV.3) GKM a gazdasági és közlekedési miniszter határkörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek kiadásáról 
szóló rendelet. 363 oldalas rendelet. 
„AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÉPÍTŐ ÉS 
ANYAGMOZGATÓ GÉPKEZELŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VII. EGYEBEK” 
 
A szakmai bizonyítvány kiadásának feltétele: Az építőgép kezelők 
képzéséről szóló 6/1980 (I.25) ÉVM-KPM sz. együttes rendelt alapján 
kiállított érvényesített nehéz vagy könnyű gépkezelő jogosítvány. 
 
Mi volt a következmény? 2009 évben nem lehetet építőgép kezelőt 
képezni! Az OKJ bizonyítványok a képző szervezetek fiókjaiban 
lapultak. 



4. A problémát a GKM oldotta meg a 40/2009.(VIII.31) KHEM a  
közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és 
rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 
rendelettel. (a továbbiakban: KHEM) 

8.§ (5) Hatályát veszti a gazdasági és közlekedési minisztérium 
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsga 
követelményeinek kiadásáról szóló 15/2008.(IV.3) GKM rendelet,  
AZ 1. MELLÉKLET 16.SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÉPÍTŐ ÉS 
ANYAGMOZGATÓGÉP KEZELŐJE SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím VII. egyebek fejezete. 
 
A szakmai bizonyítvány kiadásának feltétele:  Az építőgép kezelők 
képzéséről szóló 6/1980 (I.25.) ÉVM-KPM sz. együttes rendelet 
alapján kiállított érvényesített nehéz vagy könnyű gépkezelő 
jogosítvány. 
 
Az íróasztalokból ez után szabadultak ki az OKJ szakképesítő 
bizonyítványok és lehetett gépkezelőket képezni. 



5.  A Közlekedés a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelettel elérte célját 

Egyedül adhat ki jogosítványt. 

  

6. Ezt kívánja bebetonozni a 150/2012 kormányrendelet 

változtatásával. A 7 melléklet szerint. 

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez. Az Országos 
Képzési Jegyzék 

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések 

2  Szint 

 
Tanulmán
yi terület 

 
Sorsz
ám 

 Szakképesítések/ 
szakképesítés ráépülések 

megnevezése 

 Iskola 
rendszeren 

kívüli képzési 
idő 

 A 
képzés 
munka 
rendje 

 MKKR      
szint 

 A szakképesítésért 
felelős miniszter 

 106  32  582  02  Építő és anyagmozgató gép 
kezelője (a szakmairány 

megjelölésével) 

 60 90 óra  TK  3  közlekedésért 
felelős miniszter 



7. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 
Az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában 

foglaló szakképesítések 

 A B C 

 

Szakképesíté
s azonosító 
száma 

Szakképesítés 
megnevezése 

a szakmai tartalomba 
épült hatósági jellegű 
képzés 

1 32 582 02 

Építő- és 
anyagmozgató 
gép kezelője (a 
szakmairány 
megjelölésével) 

gépkezelői jogosítvány: a 
közúti közlekedési 
ágazatban használt önjáró 
emelő- és rakodógépek 
kezelőinek képzéséről és 
vizsgáztatásáról szóló 
40/2009. (VIII. 31.) KHEM 
rendelet szerint 

 



7. Kinek jó a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet szerinti jogosítvány 

 NKH: árbevétel 

 Oktatási cégek: árbevétel 

 Munkavállaló: költség 

 Munkáltató: költség 

  

8. Mire használható a 40/2009.(VIII.31.) KHEM rendelet szerinti 

jogosítvány ? 

Önállóan semmire 

A megszerzett és bizonyos gépeknél önállóan alkalmas 

szakképesítésre épül rá.  

Furcsa, hogy egy meglehetősen veszélyes toronydarura nem kell 

jogosítvány, míg egy gépjármű emelő hátfalra (4213) kell. 

Ha targoncával raktárban dolgozunk, nem kell, ha gépkocsira 
rakódunk, akkor kell. 



9. A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának 

tájékoztatója.  

Munkabiztonsági szempontból nincs annak jelentősége, hogy egy 

emelőgéppel közúti áruszállítást végző jármű megrakását végzik, 

vagy bármilyen más ágazatban végeznek rakodást, minden esetben 

szükséges feltétel az állam által elismert szakképesítés az 

emelőgépek kezeléshez.  

10. A 40/2009 (VIII.31) –es KHEM nem EU komfort.  

A régi 6/80-as jogosítványokat keresték Európában, bár 

megszüntetésének okai között szerepelt az, hogy nem EU komfort.  

A jogosítványokba  be volt írva a géptípus és pecsét is. 
 

 
 

 



11. Mennyi Jogosítványt adott ki eddig az NKH ? 

Év Kiadott 
darabszám 

2010 20.000 

2011 20.000 

2012 25.000 

2013 30.000 

2014 30.000 

2015 60.000 

2016.január 15.000 



12. A szakképesítés  
 
 • Ezt a képesítést írja elő a 2011 évi CLXXXVII törvény a 

szakképesítésről. 
• Ezt a képesítést írja elő az EBSZ Emelőgépek biztonsági szabályzata. 
• Ezt a képesítést írja elő a 21/2010 NFGM rendelet. 
• Ezt a képesítést írja elő a 40/2009 KHEM rendelet. 
• A szakképesítés 1993-óta folyamatos, a felhasználók megszokták. 
• A szakképesítés a gépek kategóriába sorolási jegyzékével 

összhangban illeszkedik a gépkezelők oktatásába. 
• A szakképesítésről Europass kapható, illeszkedik az Európai 

oktatáshoz. 
• Az NFM szívesen tárgyalna ennek a megszűntetéséről 



13. A 40/2009 KHEM jogosítvány 
• Semmilyen más rendelet és törvény nem írja elő. 
• A munkavédelmi hatóság meglétét nem ellenőrzi. 
• Az EBSZ Emelőgép Biztonsági szabályzat nem írja elő. 
• A 21/2010-es NFGM rendelet nem írja elő. 
• A gép kezeléséhez szükséges szakképesítést nem váltja ki, hanem 

ráépül. 
• KHEM rendelet által kiállított jogosítvány nem menti fel a 

munkáltatót az oktatás alól. A munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény 55.§ (1) –ben. 

• Európában nem ismerik. 
• Toronydaru kezeléséhez nem kell, gépjármű emlő-hátfalhoz 

előírták. 
• Raktárban dolgozó targoncához nem kell, gépjármű rakodáshoz 

előírták. 
• A gépkezelésben semmi újat nem ad, sem a munkáltató, sem a 

munkavállaló érdekeit nem szolgálja. A költséget növeli. 
• NFM szerint a közlekedést biztonságosabbá teszi! 



14. A szakképesítések megfeleltetésénél nem tisztázott módon a  
korábbi könnyű és nehézgép kezelő szakképesítés nem felel meg az 
alapozás-,közmű és fenntartó gépei szakképesítésnek. 

 
Miért zárja ki a jogalkotó  
a talajfúró, kőzetfúró ,csősajtoló és önjáró fűnyíró kezelőket és kell 
nekik új OKJ képzést szerezni ? 
Szakmailag ezt semmi nem indokolja. Akkor mi az oka? 





a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
(PBKIK) a megyei munkaadók és munkavállalók 

szerint 
az előadás címében megjelölt területen a következők 

szükségesek 
  

1. Az építő és anyagmozgató gépek kezelésének   

       ellentmondásos szabályozását sürgősen meg kell  

       szüntetni! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti  

Főosztályának 2015. október 26-án kiadott tájékoztatója   

megállapítja:  

a hatálytalanított ÉVM rendelet pótlása elmaradt, ez 

napjainkra rendezetlen, szabályozatlan, ellentmondásos 

helyzetet eredményezett. 
 

 

 



 2.    Az építő és anyagmozgató gépek kezelésére mielőbb   
         készüljön egyértelmű utasítás. 

 A számos, egymásnak ellentmondó rendeletet meg kell szüntetni és 
egy végrehajtási utasítással mindenki számára egyértelművé kell 
tenni. 
 

3.    Az építő és anyagmozgató gépek kezeléséhez legyen  
      szükséges és elégséges: 

• A munkavédelmi törvényben [1993. évi XCIII. törvény 

55.§ (1)] meghatározott oktatás a géptípusokra,  

• szükség esetén OKJ szakképesítés a 150/2012. sz. 
Kormányrendelet értelmében, 

• orvosi vizsgálat a 33/1998. sz. NM rendelet szerint. 

A munkáltató által biztosítandó, gépkezelői oktatást előíró 

rendeletet mielőbb el kell készíteni, minden más, erre 

vonatkozó rendeletet meg kell szüntetni. 

 



4.    Fel kell hívni a munkáltatók figyelmét arra, hogy a 

 munkavédelmi törvény alapján kötelesek a      

munkavállalókat az adott géptípusra oktatásban 

        részesíteni. 

A munkáltató a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

55. § (1), illetve a 47/ 1999. (VIII.4.) GM rendelettel hatályba 

helyezett EBSZ I fejezet 6. szakaszában előírtaknak megfelelően 

saját maga szervezi, vagy képző intézethez fordul az új típusra 

való képzés érdekében; feladata továbbá dokumentálni a 

megszerzett képzettséget a saját nyilvántartási rendszerében. 

 

Amennyiben az NGM felügyeleti főosztálya szerint más rendelet 

vonatkozik erre az oktatásra, akkor arra a rendeletre kell utalni. 

 



5.  Szükség van az építőiparban használatos gépek 

kategóriába sorolási jegyzékére, hogy el lehessen dönteni: 

az adott gép szakképesítéssel vagy anélkül is kezelhető. 

Nincs más támpont arra, hogy az adott gépre való oktatásnak 

előfeltétele-e a megfelelő OKJ szakképesítés. 

Kívánatos, hogy az ÉKKO Kft. által a 6/1980. sz. rendelethez 

készített segédletet fogadjuk el mindaddig, amíg ennél átfogóbb 

géplista nem készül. A gépek kategóriába sorolási jegyzéke melyet 

a debreceni ÉKKO Építőipari Közszolgáltató Kereskedő és Oktató 

Kft. állított össze  segíti a vállalkozások szakembereit, hogy 

egységes irányelvek szerint tudjanak a vonatkozó előírásoknak 

eleget tenni. 

Ne fordulhasson elő olyan eset, hogy egy 100 literes betonkeverő 

kezeléséhez szakképesítést írjanak elő! 



6.   A szükséges orvosi igazolás a 33/1998. sz. NM rendelet 

       szerint munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági  

         véleménynek kell lennie. 
A munkakör megnevezésénél a gépkezelési szakképesítést kell 
feltüntetni. Más helyre (Pl. gépkezelő jogosítvány) ne kelljen orvosi 
véleményt beírni. A szakképesítő bizonyítványban erre nincs is hely. 
 
A rendeletet úgy szükséges átdolgozni, hogy akár a gépkezeléshez 
akár a gépkezelési beiskolázáshoz szükséges és elégséges legyen az 
üzemorvos vagy háziorvos. 
Ne terheljük feleslegesen a foglalkozás egészségügyi szakszolgálatot. 
Vidéken ebből amúgy is kevés van 





7.   Az oktatás dokumentálásának egységes elveken kell alapulnia. 

A kiegészítő vagy házi vizsga egységes elnevezésű és 

szerkezetű legyen. Szükséges, hogy a munkavállaló az igazolást 

a helyszínen fel tudja mutatni és a jogosultságot igazolni. 

Célszerű az igazolást laminált formában kiadni.  

A vizsgabizottság elnöke a vállalat megbízottja kell, hogy 

legyen.  

Ajánljuk az alábbi minták használatát. 



Dunántúli Zrt.                       jegyzőkönyv száma: SD-2016/1 
7624 Pécs Sándor u.57. 

  
KIEGÉSZÍTŐ VIZSGA JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2016.január 21.-én a Dunántúli Zrt. pécsi telephelyén. 

Tárgy:             Gépkezelő oktatás és vizsgáztatás 

A gondviselés és a józanész törvénye alapján.  

Mvt.55.§ (1).A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt, rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges 

szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a 

résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. 

 

A Sport Phoenix Kft a Dunántúli Zrt. megbízásából gépkezelő oktatás tartott.  

Az oktatáson megjelent dolgozók rendelkeznek a gépek kezeléséhez szükséges szakképesítéssel.  

A tanfolyamon a 

7.3.1.2.6. Emelő gépkezelő (kivéve targonca) szakképesítés, Toronydaruk szakirány, Toronydaruk 

gépcsoportba tartozó:  

1./ Potain GTMR 334C toronydaru 

 

7.3.1.6.1. Targoncák szakképesítés, Vezetőüléses targoncák (3324) gépcsoportba tartozó:  

2./ Manitou MLT 634 Teleszkópos rakodó 



Építési anyag-előkészítő gép, Gravitációs betonkeverő gépcsoportba tartozó: 

 3./100 literes betonkeverő 

 

kezelési karbantartási utasítása a vonatkozó munkavédelmi előírások és a munkavégzéssel 

kapcsolatos egyéb teendők lettek oktatva. 
 

A tanfolyamot követően az alábbi dolgozók vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek. A vizsgáról 

az igazolást átvették: 

Szám  Név OKj bizonyítvány száma  Géptípus   aláírás 

1./ Fekete Péter                                                3,           …………………………. 

2./        Kis Karcsi              PTH 158500                       1;2,            ………………………….. 

  

……………………… ………………………… …………..……….. 

 Dunántúli Zrt. Sport Phoenix Kft Munkavédelmi megbízott 

Vizsgabizottsági elnök vizsgabizottsági tag vizsgabizottsági tag 



Dunántúli Zrt.  

7624 Pécs Sándor u.57. 
            GÉPKEZELŐI HÁZIVIZSGA  

                          TANUSÍTVÁNY 
 A gondviselés és a józanész alapján. 
 Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében 

gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a 
foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges 
szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatás 

elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők 
aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.  

 A tanúsítvány kiállítására a vállalat vezetője jogosult 
 

_____________________________________________________ 

Sport Phoenix Kft Képző szerv 

 Anyakönyvi szám:                            SD-2016/1-1 

Fekete Péter 

Aki 1975.11.07.- én Nagybajom helységben született,  

anyja neve: Tóth Mária 
Szakképesítése: Nincs 
Gravitációs betonkeverő gépcsoportba tartozó: 

100 literes betonkeverő 

Típusú gépet kezelheti. 

 

Kelt: Pécs 2016.01.21. 

_______________________________________________ 
a vizsgabizottság elnöke 

 

Dunántúli Zrt.  

7624 Pécs Sándor u.57. 
            GÉPKEZELŐI HÁZIVIZSGA  

                          TANUSÍTVÁNY 
 A gondviselés és a józanész alapján. 
 Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében 

gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a 

foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges 

szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatás 
elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők 

aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.  

 A tanúsítvány kiállítására a vállalat vezetője jogosult 
 
_____________________________________________________ 

Sport Phoenix Kft Képző szerv 

 Anyakönyvi szám:                            SD-2016/1-2 

Kis Karcsi 

Aki 1977.06.28.- án Pécs helységben született, 

 anyja neve: Nagy Piroska 
Szakképesítése: 31 5256 03 Nehézgépkezelő 

Bizonyítvány száma: PTH 158500 
7.3.1.2.6. Emelőgépek szakképesítés Toronydaruk csoportba 

tartozó: Potain GTMR 334C toronydaru 
7.3.1.6.1. Targoncák szakképesítés, Vezetőüléses targonca (3324) 

gépcsoportba tartozó: Manitou MLT 634 teleszkópos rakodó 

típusú gépeket kezelheti. 

 

Kelt: Pécs 2016.01.21. 

_______________________________________________ 
a vizsgabizottság elnöke 

 



8.   A könnyű- és nehézgép OKJ oktatás legyen kiterjesztve az 

      alapozás, közmű- és fenntartás gépeire 

Ilyen gépek korábban is voltak. A 12/2013. (III.29) sz. NFM 

rendelet 4. mellékletéből (Egyes szakképesítések tekintetében 

megszerzett jogosultságok megfeleltetése) 

a rendeletalkotó kihagyta ezeket a könnyű- és nehézgép OKJ 

bizonyítványok megfeleltetésénél. A kihagyást szakmailag semmi 

nem indokolja.  

A 6/80. sz. ÉVM-KPM rendelet szerinti jogosítvánnyal, 

nehézgépkezelő szakképesítéssel rendelkező cölöpöző, talajfúró, 

önjáró fűnyíró, fűkasza gépkezelőknek ne kelljen alapozás, 

közmű- és fenntartási gépek szakképesítést szerezniük. Jelenlegi 

státuszuk (szakképesítés hiányában) jogosulatlan gépkezelő. 

Az országban ez több ezer embert érinthet. 



9.   A 6/80. sz. ÉVM- KPM rendelet szerinti jogosítványokat, 

     amelyek 1994 előtt készültek, amikor a gépkezelés még   

       nem volt szakképesítéshez kötve, fogadják el  

        szakképesítésnek. 

A nyugdíj előtt álló, tisztességes gépkezelőket ne engedjük 
megfosztani a gépkezeléstől! OKJ képesítés hiányában (bár évek 
óta ugyanazt a gépet kezelik) jogosulatlan gépkezelőnek 
minősülnek. Potenciális munkanélküliek ők, ha ebben nem 
történik változás. 

Készüljön erre rendelet 



10. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek a 6/80. sz. ÉVM-   

      KPM rendelet szerinti gépkezelő jogosítványa II.-es  

      kóddal kezdődik, adják meg a szakképesítést. 

Ezek a munkavállalók a közlekedési hatóság által kiadott 

jogosítvánnyal rendelkeznek. A Közlekedési Hatóság még 2008-

ban sem adott OKJ bizonyítványt a gépkezelő jogosítvány 

mellé.  

A munkavállalók ugyanolyan tanfolyamot végeztek, mint azok, 

akik az ÉKKO Kft-nél vizsgáztak, és 1994-től a könnyű- vagy 

nehézgép kezelő szakképesítést és gépkezelő jogosítványt is 

kaptak. 



  11. Az EBESZ és a 21/2010. sz. NFGM rendelet a gépek 

 kezeléséhez a szakképesítést írja elő. A munkavédelmi  

  törvény által előírt konkrét géptípus kezelését csak a  

  munkáltató tudja oktatni. Minden más jogosítvány 

felesleges, szükségtelen, melyeket meg kell szüntetni. 

A 40/2009. sz. KHEM rendelet az építő és anyagmozgató 

gépek csak egy szűk körére, és csak bizonyos feladatok ellátása 

esetén ír elő jogosítványt.  

Nincs értelme annak, ha a kioktatott és a gépet raktárban 

biztonságosan kezelő gépkezelőnek, ha gépkocsira rakodik, még 

gépkezelő jogosítvánnyal is kelljen rendelkeznie.  

Egy toronydaru nem tartozik a 40/2009. sz. rendelet hatálya alá. 

A kezeléséhez szakképesítés és házi oktatás szükséges. 

Ugyanakkor egy gépjármű emelő-hátfalhoz, betonszállító 

mixerhez még gépkezelő jogosítvány is kell! 



12. Kívánatos lenne egy felelős szervezet, amely a 

       munkáltatók és a munkavállalók gépkezeléssel 

       kapcsolatos érdekeit képviselné. 

Javasoljuk, hogy minden más (a jelenlegi kaotikus helyzetért 

felelős) szervezet kerüljön távol az építő és anyagmozgató 

gépek kezelésével, oktatásával kapcsolatos feladatoktól.  

Az építőipar, a kereskedelem az ipar munkavédelmi előírásait, a 

fent javasolt szervezet javaslatainak figyelembe vételével ne a 

közlekedési, hanem egy kompetens hatóság szabhassa meg. 

 

 

Pécsett, 2016. február 10. 

 

             

Tihanyi Ödön                                  Somfai Gábor 
Gépészmérnök, gépjavító szakmérnök          PBKIK munkavédelmi klub elnök 

 

 

 

 


