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Milyen (személyi) dokumentumok szükségesek emelőgép 
kezeléséhez? 

  

I. OKJ-s szakképesítés 

 

II. Géptípus oktatás/igazolás 

 

III. NKH Hatósági GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY –  

csak a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet hatálya alá eső 
esetekben  

 Figyelem! 2016.01.01-től megváltozott 

 

Nem képzési dokumentumok  

IV. Orvosi alkalmasság igazolása 

V. Megbízás 

Az emelőgépek kezeléséhez szükséges 

végzettségek/dokumentumok 



EMELŐGÉPKEZELÉS SZEMÉLYI FELTÉTELE 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági 
(EBSZ) 

  

„5.1 Személyi feltételek 

5.1.6 Emelőgép-kezelő 

Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki 

… 

– rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag 
elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra 
is képes emelőgép esetében – ha azt maga vezeti – 
az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.” 

 
15.1. alpontja a 135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet 1. 

§-ával megállapított szöveg. 



 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

  

2. § E törvény alkalmazásában: 

 1. állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési 
Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott 
szakképesítés 

 … 

 

Az OKJ 1993 óta létezik a 1993. évi LXXVI. törvény a 
szakképzésről hatálybalépésével. 

 

 

„állam által elismert szakmai végzettség” 

 
 

Állam által elismert szakképesítés 

https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/torvenyek/DL.php?f=2011_evi_CLXXXVII_torveny.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/torvenyek/DL.php?f=1993.76tv.20110722.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/torvenyek/DL.php?f=1993.76tv.20110722.docx




OKJ-s bizonyítvány 
 1993-2006 

 10/1993. (XII.3O.) MüM 
rendelete 37.§-a szerinti 
szakképesítő bizonyítvány 

 2006-2016 
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól 44. § (1) – 2. melléklet 



Nem OKJ-s 

bizonyítvány 



 OKJ-S 
BIZONYÍTVÁNY 
NÉLKÜL EMELŐ-
GÉPET KEZELNI 
NEM SZABAD! 



 OKJ-S 
BIZONYÍTVÁNY 
NÉLKÜL EMELŐ-
GÉPET KEZELNI 
NEM SZABAD! 



 

 OKJ-S 
BIZONYÍTVÁNY 
NÉLKÜL EMELŐ-
GÉPET KEZELNI 
NEM SZABAD! 



Állam által elismert szakképesítés 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és 
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről 

 
 5. Műszaki biztonság 

[2010-től] [2010 előtt ] 

A) Tevékenység B) OKJ  

 

C) E rendelet 
hatálybalépését 
megelőzően OKJ 

9. Emelőgép kezelése  Emelőgépkezelő  Könnyűgépkezelő, 
Nehézgépkezelő  

11. Földmunkagép 
kezelése  

Földmunkagép-
kezelő  

Nehézgépkezelő  

12. Targoncavezetés  Targoncavezető  Könnyűgépkezelő  



SZVK  
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. §-a 
szerint a szakmai és vizsgakövetelmény a 

szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban 
kiadott központi képzési dokumentum 

(e szerint lehet a képzést megkezdeni, lebonyolítani) 
 

- Szakképesítés azonosítója, neve 

- A képzés megkezdésének feltételei: iskolai végzettség, szakmai 
előképzettség, egészségügyi alkalmassági követelmény (!) 
[33/1998.(VI.24.) NM rendelet - 11. §  (2)53. A szakmai alkalmasság 
előzetes vizsgálatát és véleményezését … a foglalkozás-egészségügyi 
szakellátó hely orvosa végzi. ] 

- Képzési idő óra vagy év, elmélet és gyakorlat aránya(%) 

- Szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), 
foglalkozás (FEOR) 

- Tananyagegység/Modulok (kompetenciák, ismeretek, feladatok 
– modul térkép) 

- Vizsgáztatás szabályai, feladatok, vizsgaidő, arány 

- Eszköz és felszerelési jegyzék 

- Egyebek 

 

 

 

 

 



Emelőgépes OKJ-s végzettségek megnevezése 

1993-2016 

év rendelet OKJ szám megnevezés 

1993-

1996 

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az 

Országos Képzési Jegyzékről 

 

05 2 8299 04 9 0 06  Könnyűgépkezelő 

  

[3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az 

Országos Képzési Jegyzékről szóló 

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 

módosításáról ] 

05 2 8390 04 9 0 08  Nehézgépkezelő 

1996-

2008 

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet 

az Országos Képzési Jegyzékről 

szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM 

rendelet módosításáról 

31 5256 02  Könnyűgépkezelő 

  

[37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az 

Országos Képzési Jegyzékről ] 

31 5256 03 
 Nehézgépkezelő 



Nehézgépkezelő SZVK 

18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 Szakképzés megnevezése: NEHÉZGÉPKEZELŐ 

 Szakképzés OKJ száma: 31 5256 03 

 FEOR Szám: 8390 

 

 

 

 

Oktatott tantárgyak  óraszám vizsga 

Anyag- és gyártmányismeret  20 írásbeli 

Belsőégésű motorok  20 írásbeli + szóbeli 

Hidraulika és pneumatika  20 írásbeli + szóbeli 

Elektrotechnika  20 írásbeli + szóbeli 

Munkavédelem  20 szóbeli 

Géptípusra vonatkozó 

szerkezettani ismeretek  

20 szóbeli 

Gépkezelési gyakorlat 60 gyakorlati 

Összesen: 180 



év OKJ rendelet 

2008-2010 

1/2006. (II. 17.) OM rendelet az az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő 

felvétel és törlés eljárási rendjéről 

OKJ szám megnevezés szakképesítés köre 

31 582 06 0100 31 01 

Építő- és 

anyagmozgatógép 

kezelője Emelőgépkezelő rész-szakképesítés 

31 582 06 0100 31 05 

Építő- és 

anyagmozgatógép 

kezelője 

Targoncavezető 

rész-szakképesítés 

31 582 06 0100 31 04 

Építő- és 

anyagmozgatógép 

kezelője 

Földmunkagép-

kezelő rész-szakképesítés 

32 582 06 0010 31 01 

Építő- és 

anyagmozgatógép 

kezelője 

Könnyűgépkezelő 

elágazás 

32 582 06 0010 31 02 

Építő- és 

anyagmozgatógép 

kezelője 

Nehézgépkezelő 

elágazás 



2008.08.31. - 2010.11.25. gyakorlatilag nincs képzés 

15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, a gazdasági és közlekedési 
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról   

Hatálybalépés ideje: 2008.VIII.31-től. 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 06 0000 00 00 

2. A szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép 
kezelője 

 … 

  

VII. Egyebek 

  

A szakmai bizonyítvány kiadásának feltétele: az építőgép-kezelők 
képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM sz. együttes rendelet 
alapján kiállított, érvényesített nehéz- vagy könnyűgépkezelői 
jogosítvány. 

 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=15_2008_IV_3_GKM_rendelet.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=15_2008_IV_3_GKM_rendelet.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=15_2008_IV_3_GKM_rendelet.pdf


www.nive.hu 



év OKJ rendelet 

2010-2013 

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről 

azonosító szám  megnevezés  szakképesítés köre  

31 582 06 0000 00 00  

Építő- és anyagmozgató gép 

kezelője  szakképesítés  

31 582 06 0100 31 01  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)  elágazás  

31 582 06 0100 31 02  Energiaátalakító-berendezés kezelője  
elágazás  

31 582 06 0100 31 03  Építési anyagelőkészítő gép kezelője  
elágazás  

31 582 06 0100 31 04  

Földmunka-, rakodó- és 

szállítógép kezelő  

elágazás  

31 582 06 0100 31 05  Targoncavezető  elágazás  

31 582 06 0100 31 06  Útépítő-, és karbantartógép kezelő  
elágazás  

31 582 06 0100 31 07  

Alapozás, közmű- és fenntartási-gép 

kezelő  

elágazás  

 A Könnyűgépkezelő és Nehézgépkezelő kikerült az OKJ-ból! 



év OKJ rendelet 

2013-tól 

 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről 

 Hatályos a 12/2013. (III. 29.) NFM rendeletben kiadott 
szakmai és vizsgakövetelmény kiadásával. 
 

 2016.01.01. 
 

 74/2015. (XII.29.) NFM rendelettel módosított  
 12/2013. (III. 29.) NFM rendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelmény 
 

azonosító szám  megnevezés  szakképesítés köre  

32 582 02  

Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(a szakmairány  megjelölésével)  

szakképesítés  



150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és 

az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 

Sorszám Szakképesítés 

megnevezése 

Szakmairányok 

2. Építő- és 

anyagmozgató 

gép kezelője (a 

szakmairány 

megjelölésével) 

Emelőgépkezelő (kivéve targonca); 

Energiaátalakítóberendezés 

kezelője; 

Építési anyagelőkészítő gép kezelője; 

Földmunka-, rakodóés 

szállítógép kezelő; 

Targoncavezető; 

Útépítő-, és karbantartógép kezelő; 

Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő 

2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez 

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása 

 

Mi a szakképesítés neve: 

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány: Targoncavezető) 

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) 

- Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) 

 

 

 



Jelenleg hatályos SZVK 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 

www.magyarorszag.hu/Keresés/Jogszabálykereső/ 
Nemzeti Jogszabálytár saját oldalán 



SZVK – www.nive.hu 

 SZVK 



SZVK – www.nive.hu 



Jelenleg hatályos SZVK (2016.01.01-től) 
 

74/2015. (XII.29.) NFM rendelettel módosított  
12/2013. (III. 29.) NFM rendeletben kiadott szakmai és 

vizsgakövetelmény 
 

 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02 

 1.2. Szakképesítés megnevezése: Építő- és 
anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány 
megjelölésével) 

 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 
óraszám: 90-140 

 2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai 
végzettség 

 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: 
szükségesek 

 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 

 



 3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető 
munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 





• 3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő 

üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a 

termelés megkövetelte színvonalon. 

 A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására 

- a munkaterületet felmérésére 

- a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a 
munkagép-napló vezetésére 

- műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket 

- a gép stabilizálására és telepítésére 

- a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani 

- a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni 

- a műszak végi feladatokat ellátni 

- betartani a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

- betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve 
előírásokat 

- használni az egyéni és csoportos védőeszközöket 

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas 
tényezőket 

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni 

 



•5.3.6. Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai 

vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat. 

Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba. 

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket. 

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre. 

Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ. 

Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket. 

Irányítóval kapcsolatot tart. 

Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre. 

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi. 

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 

 

 



• 5.3.6. Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai 

vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

- 

5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti 
ismeretei 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység 
központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben megadott szakmai 
követelménymodulok témaköreit tartalmazza.  

 (36 db A-B tétel) 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, 
válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 

 



•7. EGYEBEK 

 7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek: 

Az e rendeletben előírt, a „gépkezelők általános ismeretei” modul 
korábbi eredményes teljesítése esetén … beszámítási 
lehetőség 

  

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője 
által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás 
(7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap) alapján igazolt 
gyakorlati idő beszámítható maximum 42–72 órában, az 
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami 
idő (90–140 óra) arányában. 

A gyakorlati idő beszámítás vizsgázónként értendő. 

Aláíró:  Műszaki vezető + Munkavédelmi felelős 

  

gyakorlati idő beszámítása esetén is legalább 12 órás gyakorlati 
képzésben kell részt venni 

 



•7. EGYEBEK 

Nem kell tanfolyami képzésen részt vennie, és csak gyakorlati 
vizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki a … 6/1980. (I. 
25.) ÉVM–KPM együttes rendeletben meghatározott 
építőgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik, és az ebbe 
bejegyzett gépre vonatkozó vizsgát kíván tenni. (!!!) 

  

A bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan lehetőség van egy 
tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga szervezője rögzíti, a 
vizsgabizottság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a 
gyakorlati vizsgát mely géptípus igénybevételével teljesítette. 

  

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és 
rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a 
gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra 
előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell. 

 



Szóbeli vizsgatevékenység 

 

OKJ-s vizsga 

 315-2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól 

 tételek 

https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=315-2013_VIII_28_Korm_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=315-2013_VIII_28_Korm_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=315-2013_VIII_28_Korm_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=315-2013_VIII_28_Korm_rendelet.docx
https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/rendeletek/DL.php?f=315-2013_VIII_28_Korm_rendelet.docx


 

 Szakképesítés: 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép 
kezelője Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 
Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: 
Emelőgépkezelők elméleti ismeretei  

 

 1. A. Fogalmazza meg a munkavédelem célját, 
fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit!  

 1. B. Mit nevezünk emelőgépnek? Csoportosítsa az 
emelőgépeket! Beszéljen jellemzőikről!  

 … 

 1-től 36. tételig 

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 



GÉPTÍPUS – jogosítvány - jogosultság 

Az emelőgépek kezelésére vonatkozó alapvető jogszabály: 
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról (EBSZ) 
„5. Személyi feltételek 
5.1. Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki … 
– rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert 

szakképesítéssel … 
6. Munkavédelmi oktatás 
6.1. Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell 

részesíteni: 
– a munkába állása előtt, 
– legalább hat hónapos távollét után. 

6.2. Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni: 

– az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal, 

– az emelőgép kezelőt, a más – általa korábban még nem 
kezelt – emelőgéptípus kezelése előtt. 

6.3. A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel 
rendelkező személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a 
munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a 
vonatkozó jogszabályok betartására. 

6.4. Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek 
elsajátításáról. 



GÉPTÍPUS - jogosultság 

Ezt erősíti általános előírásként a Munkavédelmi törvény 
vonatkozó előírása: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - a gépkezelő 
ismereteire, készségeire, gyakorlatára vonatkozóan: 

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

… 
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe 

helyezésekor, 
… 
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.” 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18866.569675
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18866.569675


ÉPÍTŐGÉPKEZELŐ JOGOSÍTVÁNY 

A 6/1980. (I.25.) ÉVM-KPM sz. együttes rendeletet, amely 
gépkezelői jogosítvány kiadását és a géptípusba sorolást is 
szabályozta a 383/2007. (XII.23.) Korm. Rendelet 2. § (2) e) 
pontja 2009. január 1-i időponttal hatályon kívül helyezte. 

. 



TANÚSÍTVÁNY 

  74/2015. (XII.29.) NFM 
rendelettel módosított  
12/2013. (III. 29.) NFM 
rendeletben kiadott szakmai 
és vizsgakövetelmény 

 

A bizonyítvány kiadásához 
kapcsolódóan lehetőség van 
egy tanúsítvány kiadására, 
amelyben a vizsga szervezője 
rögzíti, a vizsgabizottság 
aláírásával tanúsítja, hogy a 
vizsgázó a gyakorlati vizsgát 
mely géptípus 
igénybevételével teljesítette 

Pl.: Gépcsoport:7.3.1.6. 
Targoncák; 7.3.1.6.1. 
Vezetőüléses targoncák 

Géptípus: Robbanómotoros 
targonca 3 t - Komatsu FD 30 

 



TANÚSÍTVÁNY 

Tanúsítvány funkciója tájékoztató jellegű, hogy milyen 
gépcsoportba tartozó gépből tett gyakorlati vizsgát a 
vizsgázó.  

A Tanúsítvány szükségességére más jogszabály nem utal, 
az EBSz sem, azaz az semmire nem jogosít. A konkrét 
géptípusra oktatásnál veszi figyelembe a munkáltató, 
hogy mit tud a dolgozója, kezelt-e már hasonló gépet. 

  

A további EBSZ 6.2.,6.3.6.4. szerinti munkahelyi géptípus 
oktatást a gépkezelő előzetes ismeretei és a gép 
bonyolultsága határozza meg. 

Ezt a munkahelyen rendszeresített formanyomtatványon 
dokumentálni kell. 



GÉPCSOPORTOK 12/2013-as SZVK SZERINT 
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT  

7.3.1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

 A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba 
sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert 
szakképesítést. 

7.3.1.2. Emelőgépek (kivéve targonca) 

7.3.1.2.1. Járműves daruk 

7.3.1.2.2. Járműves emelőszerkezetek, berendezések 

7.3.1.2.3. Személyemelők és szerelőállványok 

7.3.1.2.4. Emelőszerkezetek 

7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk 

- … Bakdaru 

- Forgódaru 

- Födémdaru 

- Híddaru, futódaru … 

7.3.1.2.6. Toronydaruk 

7.3.1.6. Targoncák   

7.3.1.6.1. Vezetőüléses targoncák 

7.3.1.6.2. Vezetőállásos targoncák 

7.3.1.6.3. Gyalogkíséretű targoncák 



 

GÉPCSOPORTOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK AZ SZV-K TÜKRÉBEN 

(2008) 2009.01.01.-2010 

15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott szakmai és 
vizsgakövetelmény 

A gépcsoportokat és a tanúsítványt nem szabályozta 

Ekkor új képzés/vizsga nem volt (2010. november 25-ig) 

2010-2013 

17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a 
postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról 

VII. EGYEBEK 

Az egyes szakképesítés-elágazásokhoz tartozó gépek csoportosítása 

 pl.: 1. Emelőgépek (kivéve targonca); 1.2. Helyhez kötött üzemű 
emelő gépek; 1.2.1. Híddaru, futódaru 

Az itt felsorolt gépcsoportba tartozó gépekre vonatkozik az OKJ-s 
bizonyítvány  

Tanúsítvány kiállítását nem szabályozta.  

Néhány képző szakmai korrektség jegyében azonban adott ki 
Tanúsítványt. NEM VOLT KÖTELEZŐ 

 



2013-2016.01.01.  

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter 
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és 
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről  

„7. Egyebek A bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül 
a gépcsoport száma. A gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a 
száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát 
teljesítette. A gépcsoport száma a 8. pontból állapítható meg.” 

pl.: 7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk …  Híddaru, futódaru 

A bizonyítványba beírandó: 7.3.1.2.5. 

 A gépcsoportok szabályozva vannak, azonban a 
bizonyítvány formai előírását megadó kormányrendelet 
értelmében azt beírni nem lehetett.  

 Néhány képző ennek ellenére a szakmai korrektség jegyében 
azonban adott ki Tanúsítványt a számkód mellett a gépcsoportot is 
megnevezve. AZONBAN EZ ÍGY NEM KÖTELEZŐ. 

 

 

 

GÉPCSOPORTOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK AZ SZV-K TÜKRÉBEN 



2016.01.01. – jelenleg aktuális  

A 74/2015. (XII.29.) NFM rendelettel módosított  

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 

  

„7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek:… 

A bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan lehetőség van egy 
tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga szervezője rögzíti, a 
vizsgabizottság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a 
gyakorlati vizsgát mely géptípus igénybevételével teljesítette.” 

  

A gépcsoportok felsorolása nem változott a Tanúsítvány 
kiadására  „lehetőség van” azaz nem kötelező. 

 

A 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben meghatározott 
gépcsoportok megnevezései és szerkesztése illetve 
sorszámozása nem egyezik meg a 12/2013. (III. 29.) NFM 
rendelet szerinti gépcsoportokkal, nem beszélve a 47/1999. 
(VIII. 4.) GM rendelet (EBSz) felsorolásaival 

 

 

GÉPCSOPORTOK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK AZ SZV-K TÜKRÉBEN 



HATÓSÁGI VIZSGA 

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet   A közúti közlekedési 

ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek 

kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról  

Figyelem: 2016.01.01-től megváltozott! 
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 

a)1 a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra 
alkalmas gépre,  

 

továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott,  

 

valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt 
emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban 
együtt: emelő- és rakodógép), 

 

3. § (1) Az emelő- és rakodógép gépcsoportba sorolását 
a 2. melléklet tartalmazza. 

 



40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet   A közúti közlekedési 

ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek 

kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 
„2. § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott 

gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.  

A gépkezelői képesítés megszerzését a… [6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM 
együttes rendelet szerinti] építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. 
mellékletben meghatározott gépkezelői jogosítvány igazolja.   

Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány 
megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag 
elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.” 

8. § (4)11 .. 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján 
kiadott építőgépkezelői jogosítvány … e rendelet 2. mellékletében 
meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére …2016. 
június 30-ig jogosít. 

 
Az NKH-s jogosítvány csak gépcsoportokra vonatkozik, így 

emelőgépek esetén elengedhetetlen e mellett az EBSZ 6.2. szerinti 
típusra történő oktatás – a régi jogosítvány erre alkalmas.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot11


Hasznos linkek 

 https://magyarorszag.hu 

MAGYARORSZÁG.HU Kormányzati portál 

[Keresés/Jogszabálykereső] 

 

 https://www.nive.hu 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési 
Igazgatóság 

 

 http://oeme.hu 

Országos Emelőgépes Egyesület 

 

https://www.nive.hu/
http://oeme.hu/


A tanulás olyan, mint árral szemben evezni. 

Aki abbahagyja, lemarad. 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

 

Kácser Zoltán 

 

Telefon: 

25 / 58 19 16; +36 70 / 248 8726 

E-mail: kacser.zoltan@isd-dunaferr.hu 

. 

 

Akinek a munkája miatt 
nincs ideje tanulni, annak 
a jövőben a tanulás hiánya 
miatt lehet, hogy nem lesz 
munkája. 
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