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1.

El zmények

A hatályon kívül helyezést – a tényleges id pont el tt több mint egy évvel – 2007.
decemberben kihirdették „az 1989. október 23.-át megelőzően alkotott rendeleti
szintű jogszabályok rendezéséről” szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2)
e) pontjában, így már ekkor lehetett tudni, hogy az ÉVM 2009. január 1-jén hatályát
veszti.
2009 el tt az ÉVM szerint lehetett „mustársárga” épít gépkezel jogosítványt
szerezni. A „mustársárga” jogosítvány államilag elismert szakképesítést igazol.
Az ÉVM „mellett” volt egy Kategóriába Sorolási Jegyzék, amely egyértelm en
szabályozta – az alábbi gépcsoportonként –, hogy melyik géphez milyen kezel i
jogosultság (nehézgép NG, könny gép KÖG vagy kisgép KIG) szükséges:
– FÖLDMUNKAGÉPEK
– ANYAGEL KÉSZÍT ÉS BEDOLGOZÓ GÉPEK
– ANYAGMOZGATÓ ÉS SPECIÁLIS ÉPÍT IPARI SZÁLLÍTÓGÉPEK
– EMEL - ÉS RAKODÓGÉPEK
– ALAPOZÁS, KÖZM - ÉS MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, VASÚT-, ALAGÚT-,
HÍDÉPÍTÉS ÉS FENNTARTÁS GÉPEI
– SZAK- ÉS SZEREL IPARI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK
– ERD - ÉS ENERGIAÁTALAKÍTÓ GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

A hatálytalanított ÉVM pótlása elmaradt, ami napjainkra
szabályozatlan, ellentmondásos helyzetet eredményezett.

rendezetlen,

A kialakult kedvez tlen állapotot tovább súlyosbította a közúti közlekedési
ágazatban használt önjáró emel - és rakodógépek kezel inek képzésér l 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, mivel a 8. § (4) bekezdése a következ r l
rendelkezett 2016. január 1-je el tt:
„Az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők
képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott
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építőgép-kezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet
2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító
építőgép-kezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december
31-ig jogosít.”
2015 év végén megjelent a 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a közúti közlekedési
ágazatban használt önjáró emel - és rakodógépek kezel inek képzésér l és
vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési
miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeir l,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet
módosításáról (a továbbiakban: Mód).
Ez a rendelet alapvet en megváltoztatta az államilag elismert (els sorban OKJ-s)
szakképesítéssel rendelkez emel gép-kezel k további szaktanfolyami képzését,
valamint lényeges változtatásokat tett az OKJ-s szakképesítés alapjául szolgáló
szakmai és vizsgakövetelmények el írásaiban (12/2013. (III. 29.) NFM rendelet) is.
A Mód megváltoztatta a 8. § (4) bekezdésében a „2015. december 31-ig”
szövegrészt, helyébe a „2016. június 30-ig” került.
A KHEM szerinti korábbi 2015. december 31-i határid is tévesen úgy került be a
köztudatba, hogy valamennyi „mustársárga” jogosítvány érvényét veszti, ami
napjainkra szinte pánikhangulatot eredményezett.
Az NGM Munkafelügyeleti F osztályához az érintettek százai fordultak, fordulnak az
e területet érint kérdéseikkel, így a hatóság is látja a mindennapi problémákat.
A Mód megjelenése indokolta a korábbi Tájékoztató aktualizálását.
Az OKJ és az SZVK 2016. szeptember 1-jét l hatályos módosítása, valamint az
elismertetési eljárással összefügg új információk indokolták a Tájékoztató 2017. évi
aktualizálását.

5
Következmények
Ennek a helyzetnek a következményei:
– az oktató intézmények (ismeretek hiányában vagy szándékosan) sokszor
megtévesztik a jelentkez ket, amikor a már meglév „mustársárga”
jogosítványok érvénytelenítésére hivatkozva újabb képzésre iskolázzák be az
érdekl d ket/jelentkez ket;
– a már meglév OKJ-s államilag elismert emel gép-kezel /targoncavezet
jogosultságok alapján sok tízezer forintért adják ki a KHEM szerinti
gépkezel i igazolványokat;
– a munkáltatók sok esetben nem alkalmazzák/elküldik a csak „mustársárga”
jogosítvánnyal rendelkez
emel gép-kezel ket, azaz a gépkezel k
munkaer piaci kilátásai rosszabbodnak, illetve elveszíthetik munkájukat;
– ellen rizhetetlenné vált az emel gép kezelés/targoncavezetés, és a többi gép
kezelésének a jogszer sége is.
További problémát jelentenek az alábbiak:
– 2009. január 1-jét l a „mustársárga” jogosítványban a korábban bejegyzett
könny - vagy nehézgépkezel kategóriák/gépek nem b víthet k, nincs
„ráépülés”, ezért újabb gépfajta kezelési jogosultsága csak új képzés
elvégzésével szerezhet , ami szakmailag legtöbbször indokolatlan, valamint
id igényes és költséges;
– az ÉVM hatályon kívül helyezésével a Kategóriába Sorolási Jegyzék is
megsz nt, amely helyett szintén nem került kiadásra másik el írás;
– a „mustársárga” jogosítványba korábban bejegyezték – a Kategóriába
Sorolási Jegyzék szerint – a kezelhet gépek kódszámát, fajtáját, azonban
2009. január 1-je után, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján kiadott OKJ-s
Bizonyítványokban erre nincs lehet ség, nincs mellette jogosítvány, nem
állapítható meg a jogosult orvosi alkalmasságának az id tartalma. A kék OKJs Bizonyítvány csak annyit tartalmaz, hogy: „Könny gépkezel ”, vagy
„Nehézgépkezel ”;
– 2009. január 1-je óta nincs olyan új szabályozás, amelyikb l egyértelm en
megállapítható lenne, hogy például milyen emel gépet/targoncát
kezelhet/vezethet az, akinek OKJ-s emel gép kezel /targoncavezet
bizonyítványa van;
– az eltelt id szakban többször változott az OKJ, valamint a szakmai és
vizsgakövetelmények (SZVK) is, így évr l évre más-más megnevezés került a
jogosítványba/bizonyítványba/tanúsítványba/igazolványba;
– az OKJ és SZVK változásokból adódó sokféle bejegyzett elnevezés miatt
átláthatatlan, hogy jelenleg milyen jogosultsággal, milyen emel gép/targonca
kezelhet /vezethet ;
– el z ekb l adódóan nehezen tekinthet át (úgy a kezel k, munkáltatók, mint
az ellen rzést végz k részér l), hogy mikor, milyen kezel i jogosultságot
lehetett szerezni, valamint, hogy a korábban szerzett jogosultságok
napjainkban érvényesek-e és ha igen, akkor mire;
– a hatóság számára az is megnehezíti a kezel i jogosultság ellen rzését,
hogy a kezel az OKJ-s Bizonyítványát (kék) nem tartja magánál,
jogosítványa nincs;
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– az OKJ-s bizonyítványból nem állapítható meg az orvosi alkalmasság
érvényessége, illetve azt nincs is hol érvényesíteni, sok esetben ezért a
vizsgálatot végz orvosok saját maguk által készített betétlapokon próbálják
a nagy alakú OKJ-s bizonyítvány orvosi érvényességét igazolni;
– a gépkezel i jogosítvány hiánya miatt kialakult ellen rizhetetlen állapot
következtében gyakori a jogosulatlan gépkezelés, ami akár súlyos/halálos
munkabalesethez is vezethet. A szabálytalanul/jogosulatlanul kezelt
emel gép/targonca azonban nem csak a kezel t veszélyezteti, hanem a gép
hatókörében tartózkodókat is;
– hiányzik a jogszabályi háttér a szakképesítést igazoló dokumentum
/bizonyítvány/igazolvány/jogosítvány kiadására feljogosított intézményekr l;
– hiányzik egy egységes jogosítvány rendelet.
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2.

El írások

2009. január 1-jét l a következ
jogosultságok megítéléséhez:

el írásokat kell figyelembe venni a kezel i

− a munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.);
− egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekr l szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet (a
továbbiakban: IKIM)
− 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekr l (a továbbiakban:
NFGM);
− A Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Hivatal által közzétett, jogszabályok
által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök
jegyzéke (a továbbiakban: NIVE), amelynek a 2014. március 1-ji állapot
szerinti kiadása megtalálható a www.nive.hu honlap „Szakképzési
dokumentumok” szekciójában;
− a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott Emel gép Biztonsági Szabályzat
(a továbbiakban: EBSZ);
− 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésr l (a továbbiakban: tv.);
− az épít gép-kezel munkakörök képesítéshez kötésér l és az épít gépkezel k képzésér l szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet (2009.
január 1-t l hatályon kívül!) (a továbbiakban: ÉVM);
− a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emel - és rakodógépek
kezel inek képzésér l és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM
rendelet (a továbbiakban: KHEM);
− 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l (a továbbiakban: NM);
− az Országos Képzési Jegyzékr l és az Országos Képzési Jegyzékbe történ
felvétel és törlés eljárási rendjér l szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a
továbbiakban: OKJ1) (2006. 04. 01.-2012. 09. 01. között volt hatályos);
− az Országos Képzési Jegyzékr l és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjér l szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OKJ2) (2010. 05. 07.-2013. 09. 01. között volt hatályos);
− az Országos Képzési Jegyzékr l és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjér l szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OKJ3) (2012. 09. 1-2016. 09. 01. között volt hatályos);
− a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeir l szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet (a
továbbiakban: KHVM) (1996. 01. 14.-2010. 12. 03. között volt hatályos);
− a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM
rendelet (a továbbiakban: GKM) (2008. 08. 31.-2010. 12. 03. között volt
hatályos);
− a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM) (2010. 12. 03.-2013.
09. 01. között volt hatályos);
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− az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZVK) (2012. 09. 1-jét l
hatályos);
− a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeir l, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények
kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: SZVK2) (2013. 03. 31-2016.
09. 01. között volt hatályos);
− a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított
intézményekr l, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM
rendelet;
− a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet;
− 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt
önjáró emel - és rakodógépek kezel inek képzésér l és vizsgáztatásáról
szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeir l,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet
módosításáról (Mód).
− 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékr l és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjér l (a továbbiakban:
OKJ4) (2016.09.01 - 2019.12.31. között hatályos)
− 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeir l (a továbbiakban:
SZVK3) (2016. 09. 2-ától hatályos);
A felsorolt jogszabályok ide vonatkozó el írásai:
Mvt.
51. § (1): „A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez
megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.”
55. § „(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a
munkavállaló
a. munkába álláskor,
b. munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d. új technológia bevezetésekor
e. 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 oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és
szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat,
megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az
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oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával
ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem
foglalkoztatható.”

IKIM
2. § „A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt
képesítésekkel végezhetők.”
Melléklet
Tevékenység

Szakképesítés
megnevezése
ÉPÍT IPAR

Épít gépek kezelése és karbantartása

Épít gép-kezel és
karbantartó

Könny gép-kezel i tevékenység végzése

Könny gépkezel

Nehézgép-kezel i tevékenység végzése

Nehézgépkezel

Zárt technológiai rendszerben üzemel
gépek üzemeltetése

anyagmozgató Anyagmozgató

NFGM
1. § (1): „A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek … csak az ott
megjelölt képesítéssel, … végezhetők.”
Az NFGM mellékletében az „5. M SZAKI BIZTONSÁG” részben található az
emel gép kezelése és a targoncavezetés Országos Képzési Jegyzékben el írt
szakképesítése:

Tevékenység

Választható szakképesítések
Korábbi
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
jogszabályban
Országos Képzési Jegyzék alapján)
el írt szakképesítés

Emel gépek
kezelése (kivéve
targoncák)

Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a
szakmairány megjelölésével)

Emel gép-kezel
Könny gépkezel ,
Nehézgépkezel

9. Targoncavezetés

Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a
szakmairány megjelölésével)

Targoncavezet
Könny gépkezel

8.

Az NFGM el írásából megállapítható, hogy emel gépet kezelni, targoncát vezetni
csak OKJ-s szakképesítéssel lehet.
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NIVE
A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek,
munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint
Tevékenység végzését
Szakterület
Tevékenység
képesítéshez köt
jogszabály
Ipar

Emel gép kezelése

21/2010 NFGM rendelet

Ipar

Targoncavezetés

21/2010 NFGM rendelet

EBSZ
Az EBSZ is hasonló követelményt támaszt az I. fejezet 5. Személyi feltételek
részben:
„5.1. 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.”
Az Mvt. munkavédelmi oktatásra vonatkozó el írásait az EBSZ szigorítja, a
következ k szerint:
I. fejezet
„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.”

tv.
A tv. 2. §-a szerint:
„1. állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben …
meghatározott szakképesítés;”
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Így az állam által elismert szakképesítést az OKJ-s Bizonyítvány igazolja.

KHEM
Ebb l a rendeletb l els sorban a hatályát kell kiemelni, amely 2015. december 31-ig
a következ kre terjedt ki:
1. § (1) „E rendelet hatálya kiterjed
a) a közúti áruszállítást végző járm
megrakásához vagy ennek
előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre
(járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet
anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre … használnak,”
2. § (1) „Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos
gépkezelői képesítéssel rendelkezik. … 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.”
2016. január 1-jét l a KHEM hatálya így változott meg:
1. § (1) „E rendelet hatálya kiterjed
a) 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),”
Ez a megfogalmazás a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény a 19. § (5)
bekezdéséb l származik:
„A közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépeket, a járműre
szerelt továbbá a közutak építéséhez, fenntartásához használt, önjáró vagy vontatott
emelő-, rakodó- és útépítő gépet csak a külön jogszabályban meghatározott
képesítéssel rendelkező, 18. életévét betöltött, emelő-, rakodó- és útépítő gép
kezelésére egészségügyi szempontból alkalmas személy kezelheti.”
A „forrás” szerint tehát „A közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas
gépeket… a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező … személy
kezelheti.”
A KHEM címében a „közúti közlekedési ágazatban használt”, míg a hatályára
vonatkozó normaszövegben a „közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra
alkalmas” szövegrész szerepel.
Emellett a KHEM az állam által elismert „Épít - és anyagmozgató gép kezel ”,
illetve a „könny gépkezel ” vagy „nehézképkezel ” szakképesítéssel rendelkez k
számára a „szaktanfolyamok” feltételeit szabályozza. Szaktanfolyamra csak
meglév szakképesítéssel lehet jelentkezni:
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„4. § (1) A gépkezelők képzése szaktanfolyamon történik.
(2) Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki
a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi
feltételeknek megfelel, és
b) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt
gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel
rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett,
kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel.
…
(4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében
gépcsoportonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint
tanfolyamonként 1 óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell tartani, egy
tanóra időtartama 45 perc.
(5) A szaktanfolyamon az oktathat, aki megfelel a szakképzésről szóló törvényben
meghatározott feltételeknek, valamint a választott gépcsoportba tartozó gép
kezelésére jogosító, e rendeletben meghatározott jogosítvánnyal rendelkezik.”
A 2016-ban hatályos OKJ3 szerint az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a
szakmairány megjelölésével) OKJ-s szakképzés id tartama 90-140 óra, mely
teljes kör en tartalmazza a biztonságos munkavégzés ismeretanyagát.
Erre való tekintettel a munkavédelmi hatóság a KHEM hatálya alá tartozó
gépkezel i jogosítványt nem követeli meg.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az NKH által, a KHEM szerint kiadott gépkezel i
jogosítvány külalakjában hasonló az ÉVM által korábban kiadott épít gépkezel
jogosítványokhoz.

NM
4. § (3) „Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) a szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel, illetve továbbhaladás előtt
minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a
szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött;”
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6. § (1) „A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos
alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli
véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat
d) a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben
foglalkozatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál a mellékletben szereplő
gyakorisággal,
kell végezni.”
4. számú melléklet:
„Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei,
Egyéb baleseti
haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és
veszéllyel járó
késztermékek mellett vagy közelében végzett munka
munkakörök
Időszakos orvosi vizsgálatot kell végezni
Az 1–4. és a 6–7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál 40 éves korig
A)
háromévenként, 40–50 életév között kétévenként, 50 év felett évenként”

7.

Az NM kétféle egészségi alkalmassági vizsgálatról rendelkezik a gépkezel k
esetében, az egyik a „munkaköri alkalmasság véleményezése”, a másik a
„fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenység id szakos
orvosi vizsgálata”.

OKJ3
Az OKJ3 1. számú mellékletében a 97. sorszám alatt – mint OKJ-s szakképesítés –
megtalálható az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány
megjelölésével).
Ehhez az OKJ-s szakképesítéshez kapcsolódik a 2013. szeptember 2-t l hatályos
SZVK2.
Az 1. § (1) bekezdés szerint: „Az 1. melléklet tartalmazza a nemzeti fejlesztési
miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek részletes
szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.”
Az 1. melléklet II. rész „A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
közlekedési szakképesítésének jegyzéke, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei
e rendelettel kerülnek kiadásra” a 6. sorszám alatt tartalmazza az Épít - és
anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével) szakképesítést.
A 2. melléklet II. rész tartalmazza „A 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép
kezelője
(a
szakmairány
megjelölésével)
szakképesítés
szakmai
és
vizsgakövetelménye”-it.
Hatályon kívül helyezte a Mód az SZVK2. 2. melléklet II. részében a 6. sorszámú
Épít és
anyagmozgató
gép
kezel je
szakképesítés
szakmai
és
vizsgakövetelménye fejezet 7. alcím 7.2. pontját, amelynek a „7. EGYEBEK”
fejezetében volt a következ el írás:
„A bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre kerül a gépcsoport száma.
A gépcsoport szám annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a
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vizsgázó a gyakorlati vizsgát 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.”A gépcsoport számokat (szakmairányonként) a tájékoztató 1.
számú melléklete tartalmazza.”
Ehelyett a következ rendelkezés lépett hatályba:
(7. EGYEBEK)
„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.”
2015. december 31-ig az OKJ-s bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre
került annak a gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a
gyakorlati vizsgát teljesítette. Ebb l egyértelm en kiderült, hogy melyik gépcsoportba
tartozó gépen tett vizsgát a bizonyítványban megjelölt személy, így a munkáltatók el
tudták dönteni, hogy milyen gép kezelésére alkalmazhatják a gépkezel t.
Eltörölték az OKJ-s bizonyítványba bejegyzési kötelezettséget, helyette lehet ség
van egy tanúsítvány kiadására, amiben nem a vizsgán alkalmazott gép
csoportszámát kell megjelölni, hanem az igénybe vett „géptípust”. Az OKJ-s
bizonyítvány mellé adható tanúsítvány a géptípus megjelöléssel azonban nem
tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy a kezel mely gép kezelésére alkalmas.
A korábban alkalmazott gépcsoport számokat az SZVK2. 2. melléklet II. részében a
6. sorszámú Épít - és anyagmozgató gép kezel je szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye fejezet jelenleg is tartalmazza.
A 2016. január 1-jét l - 2016. szeptember 1-jéig hatályos Épít - és anyagmozgató
gép kezel je szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 7. számú melléklet
tartalmazza.
Korábban az OKJ1 (2006. 04. 01.-2012. 09. 01. között volt hatályos), majd az OKJ2
(2010. 05. 07.-2013. 09. 01. között volt hatályos) alapján a KHVM (1996. 01. 14.2010. 12. 03. között volt hatályos), a GKM (2008. 08. 31.-2010. 12. 03. között volt
hatályos), az NFM (2010. 12. 03.-2013. 09. 01. között volt hatályos) és az SZVK
(2012. 09. 1-jét l hatályos) el írásai alapján történt az emel gépkezel k/targoncavezet k képzése.
A 2010. 12. 03.-2013. 09. 01. között indított tanfolyamoknál az NFM szerint lehetett
kezel i jogosultságot szerezni, az akkori gépek csoportjai a tájékoztató 2. számú
mellékletében találhatók.

A KHEM szerint a hatálya alá tartozó esetekben a gépkezel i képesítés
megszerzését az ÉVM alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának
kezelésére jogosító épít gép-kezel i jogosítvány, és a KHEM 1. mellékletében
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meghatározott gépkezel i jogosítvány igazolja. Az emel gépek kezeléséhez tehát a
KHEM szerinti gépkezel i jogosítvány is szükséges az EBSZ-ben meghatározott,
államilag elismert szakképesítésen túl.
Eszerint kell az államilag elismert, pl. OKJ-s Bizonyítvánnyal igazolt szakképesítés,
valamint ezen felül szükséges a KHEM szerinti - az NKH által kiadott - gépkezel i
jogosítvány is.
Munkabiztonsági szempontból nincs annak jelent sége, hogy egy emel géppel
közúti áruszállítást végz járm megrakását végzik, vagy bármilyen más
ágazatban végeznek rakodást, minden esetben szükséges feltétel az állam által
elismert szakképesítés az emel gépek kezeléshez.

2016. szeptember 2-án lépett hatályba a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
módosítása (az OKJ4), valamint a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet (az SZVK3).
Ezek együtt módosították az épít - és anyagmozgató gép kezel je szakképesítés
óraszámát, illetve a szakmai és vizsga követelményeit.
OKJ4
A korábbi OKJ-khoz képest új, az emel gép-kezel k képzését is érint el írás:
1. § „(7) Az egyes hatósági jelleg képzések szakmai tartalmát is magában
foglaló szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza.”
Módosult tehát az OKJ is, az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány
megjelölésével) belekerült a 7. számú mellékletbe utalással a hatósági vizsgára (Az
új 7. mellékletet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.)
Az OKJ4 7. melléklete szerint az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a
szakmairány megjelölésével) is belekerült a hatósági jelleg képzések közé.
Megjegyzend , hogy az emel gépek kezelése általában munkavégzéssel
összefüggésben, zömében munkaterületen belül – és nem közúton – történik.
A 2016. szeptember 2-t l hatályos OKJ4 ide tartozó kivonatát a 9. számú melléklet
tartalmazza.

SZVK3
Az SZVK3 mellékletében találhatók a 7. sorszámú Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (a szakmairány megjelölésével) megnevezés szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményei.
Az SZVK3 legfontosabb változásai a korábban hatályos változathoz képest:
- el írták, hogy csak a megyei szakellátó intézmény végezheti a tanfolyam
megkezdése el tti orvosi alkalmassági vizsgálatot /1/;
- eltörölték a tanúsítványadási kötelezettséget /2/;
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- új számozást kaptak a szakmairányonkénti gépcsoportok.
„7. EGYEBEK” részben „Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szakmai
alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.”
Ez els sorban vidéken jelenthet problémát, mivel a foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa általában csak a megyeszékhelyeken érhet el.
Kikerült/törlésre került ebb l a részb l az a korábbi lehet ség, hogy a gyakorlati
vizsga igazolására a vizsgáztató szervezet kiadhatott (még korábban ki kellett adnia)
egy tanúsítványt arról, hogy a vizsgázó milyen fajta gépen tett gyakorlati vizsgát.
Ennek elmaradásával a munkáltatók kerülnek nehéz helyzetbe, mivel sincs
dokumentált információjuk arról, hogy az OKJ-s szakképesítéssel rendelkez
személy pl. egy toronydarut, vagy pl. egy emel asztalt kezelt a gyakorlati vizsga
során. A kezel „bemondása” alapján nem lehet felel sséggel megbízni valakit egy
sokmilliós, nagy anyagi kár okozására is alkalmas különösen veszélyes emel gép
kezelésével, a hatókörzetében tartózkodók veszélyeztetésér l már nem is beszélve.
A 2016. szeptember 2-t l hatályos Épít - és anyagmozgató gép kezel je
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 10. számú melléklet tartalmazza.
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3.

Jogosultságok

Kisgépkezel i igazolvány/jogosultság
A Kisgépkezel i igazolványra vonatkozó szabályok is „elt ntek” az ÉVM-mel, de a
Kategóriába Sorolási Jegyzékben kisgépként besorolt munkaeszközöknél a
Kisgépkezel i igazolványt az EBSZ I. fejezet 6. pontja szerinti munkavédelmi
oktatás alapján – kizárólag a saját munkaterületére – a munkáltató kiállíthatja a saját
munkavállalója számára.
A munkavédelmi oktatáshoz a munkáltatónak – munkavédelmi képesítéssel
rendelkez személlyel – tematikát kell készíttetnie. A tematikának ki kell terjednie a
munkahely, a munkaeszköz, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a
vonatkozó jogszabályok betartására. Igazolt módon meg kell gy z dni a
munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.
Err l 2009. január 1-jéig ki kellett adni az igazolványt, jelenleg azonban nincs
jogszabályi alapja az igazolvány (tartalmi-formai követelményei) megkövetelésének.
Ugyanakkor a célzott munkavédelmi oktatásra vonatkozó el írások betartásának
számon kérhet ségét ez nem érinti.
Típusvizsga
Jogalap hiányában 2009. január 1-je után gyakorlatilag nincs lehet ség a már
meglév „mustársárga” jogosítványt típusvizsgával kiegészíteni. Az IKIM szerint csak
könny -, vagy nehézgépkezel i jogosultságra, illetve az NFGM szerint csak
Emel gép-kezel , vagy Targoncavezet jogosultságra van el írás.
Tanúsítvány
Az ÉVM hatályon kívül helyezésével megsz nt az új „mustársárga” jogosítványok
kiadása. Emiatt hiányzik az a dokumentum, amit a kezel magánál tarthat, és amib l
megállapítható lenne, hogy az OKJ-s szakképesítése szerzésekor milyen gépen tett
gyakorlati vizsgát, azaz milyen Épít - vagy anyagmozgató gép kezelésére jogosult.
A 2013. szeptember 1-je el tt indított szakképzés elvégzését igazoló
Bizonyítványokból – jogszabályi kötelezés hiányában – nem állapítható meg, hogy
melyik gépek vizsgáit igazolták, ezért pl. az ÉKKO Kft. a Bizonyítvány mellé
Tanúsítványt is adott a gyakorlati vizsga igazolására.
A Tanúsítványnak tehát az a szerepe, hogy akik ebben az id szakban vizsgáztak,
azoknál is megállapítható legyen, hogy milyen gép kezeléséb l tettek gyakorlati
vizsgát a szakképesítés megszerzésekor, önmagában azonban a Tanúsítvány
emel gép/targonca kezelésére nem jogosít.
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A régi/meglév
„mustársárga” jogosítványok alapján oktatásszervez
cégek
szerveznek oktatást és vizsgát. Ilyen esetben alkalmazzák a „tanúsítványt”, amelyen
feltüntetik, hogy:
„Ez a tanúsítvány a gép(ek) kezelésére nem jogosít!”
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Az OKJ-s államilag elismert szakképesítés megszerzésének feltételeit szabályozó
SZVK2 2. melléklet II. részében a 6. sorszámú Épít - és anyagmozgató gép
kezel je szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye fejezet 7. alcím 7.2
pontjában korábban el írták, hogy:
„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 … pontból
állapítható meg.”
Ahogyan említettük, az SZVK2-t is megváltoztatta a Mód annyiban, hogy az itt
hivatkozott 7.2. pontja helyébe a következ rendelkezés lépett:
„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.”
E tanúsítvány – melynek kiadása nem kötelez – csak annak igazolására szolgál,
hogy az OKJ-s bizonyítványát megszerz gépkezel a gépkezel i vizsgát mely
géptípus igénybevételével teljesítette.
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Vizsgaszervezési jogosultság
Gyakran felmerül kérdés, hogy a kezel i jogosultságot egyáltalán arra jogosult adtae ki. A kérdés eldöntését segítheti a tájékoztató 3. számú melléklete.
Itt a 2012. szeptember 1-jéig érvényes vizsgaszervezési jogosultságok láthatók!

Korábban szerzett kezel i jogosultságok
A korábban, más jogszabályi környezetben szerzett kezel i jogosultságok
érvényessége, ellen rizhet sége, megfeleltetése sok vitára ad(hat) okot.
A felmerül kérdések, viták megoldását, a jogosultságok könnyebb áttekinthet ségét
segíti a következ (nem feltétlenül teljes kör ) összefoglaló táblázat.
No

Rendelet

Igazolás

Bejegyzés

Hatályban

1. 1/1978. (I. 28.) KGM-KPM-ÉVM
együttes rendelettel kiadott
Emel gépek BEO (Balesetelhárító
és Egészségvéd
Óvórendszabály)

munkahelyi
igazolvány

Csak a kiállító
munkáltatónál érvényes

1978. 01. 011994. 12. 25.

2. 10/1984. (VIII. 8.) IpM rendelet a
dolgozók tanfolyami képzésér l és
továbbképzésér l

emel gép
vezet i
igazolvány

Munkáltató, emel gép

1984. 08. 081989. 10. 19.

3.
5/1985. (VII. 1.) IpM-BkM-MÉM
együttes rendelet a
targoncavezet k képzésér l

Szállító és vontató
targoncák, vagy
bels égés motor
targoncavezet i meghajtású homlokemel villás targoncák,
jogosítvány
vagy elektromos
meghajtású homlokemel villás targoncák

1985. 07. 011989. 05. 01.

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelettel
kiadott Emel gépek Biztonsági
Szabályzat

emel gép
KÖG, NG; KIG,
vezet i
igazolvány/jogos Kódszám +Megnevezés
ítvány

1994. 12. 251999. 11. 02.

államilag
elismert
szakképesítés

OKJ + KÖG, NG; KIG,
kódszám +megnevezés

1999. 11. 02-

épít gép-kezel
jogosítvány

„mustársárga” KÖG, NG;
KIG, kódszám
+megnevezés

1980. 02. 031994. 12. 16.

épít gép-kezel
jogosítvány és

KÖG, NG; KIG,
kódszám +megnevezés

1980. 02. 032009. 01. 01.

OKJ
bizonyítvány

Emel gép-kezel

1994. 01. 072003. 12. 31.

épít gép-kezel
jogosítvány és

KÖG, NG; KIG,
kódszám +megnevezés

1980. 02. 032009. 01. 01.

OKJ
bizonyítvány

Emel gép-kezel

2004. 01. 012008. 05. 16.

4.

5. 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel
kiadott Emel gép Biztonsági
Szabályzat
6.

6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes
rendelet

7.
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM
együttes rendelet és
8. 7/1993 (XII. 30.) MÜM OKJ
9.
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM
együttes rendelet és
10. 37/2003. (XII. 7.) OM OKJ
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o

N

Rendelet

Igazolás

Bejegyzés

Hatályban

1/2006. (II. 17.) OM rendelet OKJ

OKJ
bizonyítvány

Emel gép-kezel ,
Targoncavezet
KÖG, NG

2006. 04. 012012. 09. 01.

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

jogosítvány és
OKJ
bizonyítvány

A rendelet szerint a 33;
42-45 gépcsoportba sorolt
gépekre Emel gép-kezel
(kivéve targonca),
Targoncavezet

2009. 09. 072010. 05. 06.
2010. 05. 072013. 09.01.;
2013. 09. 02-

13. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet
OKJ és
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet
14. SZVK (szakmai és
vizsgakövetelmények)

OKJ
bizonyítvány +
(esetleg)
Tanúsítvány

Emel gép-kezel (kivéve
targonca),
Targoncavezet

15. 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet
és
217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet
16.
SZVK

OKJ
bizonyítvány +
(esetleg)
Tanúsítvány

Emel gép-kezel (kivéve
targonca),
Targoncavezet

11.

12.

17.
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
OKJ
18. és
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet
SZVK

19.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
OKJ
és
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

OKJ
bizonyítvány

Emel gép-kezel (kivéve
targonca),
Targoncavezet

2010. 05. 072013. 09. 01.
2010. 12. 032013. 09. 01.
2010. 05. 072013. 09. 01.
2012. 09. 012012. 09. 012013.08. 31.

OKJ
bizonyítvány +
Gyakorlati
vizsga-igazolás
/bejegyzés

Emel gép-kezel (kivéve
targonca), + gépcsoport
száma.
Targoncavezet +
gépcsoport száma

2013. 09. 012016.09.01ig

OKJ
bizonyítvány

Emel gép-kezel (kivéve
targonca),
Targoncavezet

2016.09.02t l

A 2009-ig érvényes Kategóriába Sorolási Jegyzéket a tájékoztató 6. számú
melléklete tartalmazza.
2015-ben hatályos jogszabályok, amelyek alapján emel gép-kezel /targoncavezet jogosultságot lehetett szerezni
Az Országos Képzési Jegyzékr l és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjér l szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (OKJ3) 1. számú
mellékletében a 97. sorszám alatt megtalálható a Magyarországon jelenleg
megszerezhet Épít - és anyagmozgató gép kezel je szakképesítés (a szakmairány
megjelölésével, ami pl.: emel gép-kezel (kivéve targonca), vagy targoncavezet
lehet).
Jelen tájékoztató 4. számú mellékletében az OKJ3 1. melléklete szerinti Épít - és
anyagmozgató gép kezel je szakképesítés és a szakmairányok láthatók.

22
A 32 582 02 OKJ azonosító számú Épít - és anyagmozgató gép kezel je
szakképzést végz intézményekr l a tájékoztató 5. számú mellékletben látható
összefoglalás. A táblázat adatait tájékoztatóként kell értékelni, a pontos és részletes
adatok a www.nive.hu honlapon találhatók.
A hatályos OKJ-s szakképesítéshez kapcsolódik a nemzeti fejlesztési miniszter
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeir l, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezésér l szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet (SZVK2). Ez a
rendelet a szakképesítések részletes szabályait, szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazza.

2017-ben hatályos jogszabályok, amelyek alapján emel gép-kezel /targoncavezet jogosultságot lehet szerezni
A korábbi OKJ-khoz képest új, az emel gép-kezel k képzését is érint
el írások:
1. §
„(7) Az egyes hatósági jelleg képzések szakmai tartalmát is magában foglaló
szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza.”
Módosult tehát az OKJ is, az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány
megjelölésével) belekerült a 7. számú mellékletbe utalással a hatósági vizsgára (Az
új 7. mellékletet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.)
SZVK3
Az SZVK3 legfontosabb változásai a korábban hatályos változathoz képest:
- el írták, hogy csak a megyei szakellátó intézmény végezheti a tanfolyam
megkezdése el tti orvosi alkalmassági vizsgálatot /1/;
- eltörölték a tanúsítványadási kötelezettséget /2/;
- új számozást kaptak a szakmairányonkénti gépcsoportok.
„7. EGYEBEK” részben „Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szakmai
alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.”
Kikerült/törlésre került ebb l a részb l az a korábbi lehet ség, hogy a gyakorlati
vizsga igazolására a vizsgáztató szervezet kiadhatott (még korábban ki kellett adnia)
egy tanúsítványt arról, hogy a vizsgázó milyen fajta gépen tett gyakorlati vizsgát.

Orvosi alkalmasság és annak igazolása
Az orvosi alkalmasság igazolása a gépkezel k esetében több részb l áll.
Az egyik az NM 6. § (1) bekezdésében el írt munkaköri alkalmassági vizsgálat, ez
az adott munkakör betöltésének a feltétele. Erre történ „küldés” minden esetben a
munkáltató feladata és költsége. Erre a vizsgálatra így pl. a raktáros munkakörben
foglalkoztatott munkavállalót a saját munkavállalója küldi el.
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A munkaköri orvosi alkalmasság csak az adott munkáltatónál érvényes.
Nem maradhat el az egészségi alkalmasság el zetes/id szakos vizsgálata.
A másik orvosi alkalmassági vizsgálat az, amit az NM 4. számú melléklete ír el a
„Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek” esetében.
A vizsgálat eredményeként a gépkezel életkorától és egészségi állapotától függ en
jogosult az OKJ-s szakképesítésének megfelel gép kezelésére, függetlenül attól,
hogy melyik munkáltatónál végez munkát.
A vizsgálatot végz orvosnak a kezel i jogosultságon (pl. jogosítvány) kell az orvosi
alkalmasságot dokumentálnia.
Ennek az orvosi vizsgálatnak a költsége a munkavállalót/gépkezel t terheli, hiszen a
saját jogosítványáról van szó, amelyet más munkáltatónál is használhat, hasonlóan a
gépjárm vezet i jogosítványhoz.

Az NM 4. melléklete az „Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök”-nél (mozgó
munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó/mozgó termékek,
alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka) a
munkaköri alkalmasság id tartalmát maximálta, életkor szerint:
40 év alatt:
40-50 év között:
50 év felett:

max. 3 év;
max. 2 év;
max. 1 év

Az Mvt. 82. § (2) f) pontja szerint a veszélyes munkaeszköz kezelésekor a
munkaköri orvosi vizsgálat hiánya megalapozza a munkavédelmi bírságot.
El fordul, hogy az orvosi alkalmassági vizsgálat érvényesítése nem az NM el írása
szerint történik. Az alábbi példában az érvényességet az orvos 5 évre adta meg, de
az 1968-ban született targoncavezet 44 éves volt 2012-ben, ezért az NM szerint
legfeljebb 2 év id tartamra lehetett volna meghosszabbítani az orvosi alkalmasság
érvényességét. Ez az id tartam 2014. 05. 13-án eltelt, tehát a targoncavezet 2014.
05. 13-a után már nem rendelkezett érvényes orvosi alkalmassággal.
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Problémát jelent továbbá, ha pl. betelt a jogosítvány „orvosi bejegyzések” része,
vagy nem is volt jogosítvány (mert pl. csak Bizonyítványt adtak ki a szakképesítés
igazolására). Ilyenkor nincs hová beírni az orvosi alkalmasságot, nincs hol
érvényesíteni azt.
Ebben az esetben megoldás lehet, hogy az emel gépet/targoncát kezel /vezet
munkaköri alkalmasságát vizsgáló orvos kiállít egy azonosításra alkalmas adatokat
(jogosítvány/Bizonyítvány számát, kezel nevét, adatait) tartalmazó „pótlapot” a
betelt jogosítványhoz/Bizonyítványhoz, amin vezetni lehet az orvosi alkalmasságot.
El fordul hibás bejegyzés is:

A bejegyzés napján érvényét veszt orvosi alkalmasság (orvosi bélyegz helyett a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárm -közlekedési Hivatal 13. számú
pecsétjével).

Munkavédelmi oktatás
A megszerzett tudást fenn kell tartani, fejleszteni kell, erre szolgál a munkavédelmi
oktatás. Mind az Mvt. 55. §-a, mind az EBSZ szerint a munkáltatónak munkavédelmi
oktatási kötelezettsége van:
a) munkába állás el tt,
b) munkahely, munkakör vagy a munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
az elméleti és gyakorlati ismeretek átadására.
Az oktatást szükség esetén id szakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat,
megel zési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás
elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvev k aláírásával ellátva írásban
rögzíteni kell.
Az el írt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
Az EBSZ szigorítja a munkavédelmi oktatásra vonatkozó Mvt. el írásokat, továbbá
el írja az ismétl d , illet leg rendkívüli munkavédelmi oktatást is.
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Az EBSZ szerint az emel gép kezel jét, a kötöz t és a karbantartót munkavédelmi
oktatásban kell részesíteni legalább hat hónapos távollét után is.
Ismétl d , illet leg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni az
emel gép kezel jét, a kötöz t és a karbantartót évente legalább egy alkalommal,
az emel gép kezel t, a más – általa korábban még nem kezelt – emel géptípus
kezelése el tt.
Többletkövetelmény az Mvt.-ben el írtakhoz képest az is, hogy az oktatásokhoz
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkez személynek olyan tematikát kell
készítenie, amely foglalkozik a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia
kockázataival, azok elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására. Az oktatás
végén meg kell gy z dni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról, és ezt igazolni is
kell.
Számos téves információ van a munkavédelmi oktatással kapcsolatban a
köztudatban. Sok olyan értelmezés/állásfoglalás látott napvilágot, hangzott el
el adásokon a munkavédelmi oktatásról, mint pl.:
„A kezelői jogosultság géptípus szerinti megadást az államilag elismert
szakképesítés megszerzése után - ami gépcsoportot ad meg - a munkáltató általa
kidolgozott eljárás alapján a Mvt 55. § (1) c), valamint az EBSZ I. fejezet 6.2. pontja
alapján megtartott képzéssel kell biztosítani.”
Ezzel szemben az államilag elismert OKJ-s szakképesítés az SZVK2 legutóbbi
módosítása óta nem ad meg gépcsoportot.
A „munkahelyi képzés” is gyakran felmerül, pl.:
„A munkáltatónak kell eldönteni, hogy az adott gép kezeléséhez csak munkahelyi
képzés szükséges az Mvt. 55. § (1)-ben foglaltak szerint, vagy kell a megfelelő OKJ
szakképesítés is. Ebben segít az ÉKKO Kft. korábbi, építőipari gépek kategóriába
sorolási jegyzéke. Ebben a jegyzékben kisgép megjelölésű gépekhez nem kell OKJ
szakképesítés.”
Ezzel szemben sem az Mvt., sem az EBSZ szerinti munkavédelmi oktatásnak
nem a gépkezel képzés a célja, nem arra szolgál.
Államilag
elismert
szakképesítés
kell
az
emel gépek/targoncák
kezeléséhez/vezetéséhez.
Az NFGM mellékletében az „5. M SZAKI BIZTONSÁG” részben található az
emel gép kezelése és a targoncavezetés Országos Képzési Jegyzékben el írt
szakképesítése:

8.

Tevékenység

Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

Korábbi
jogszabályban el írt
szakképesítés

Emel gépek
kezelése (kivéve
targoncák)

Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a
szakmairány megjelölésével)

Emel gép-kezel
Könny gépkezel ,
Nehézgépkezel
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9.

Targoncavezetés

Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a
szakmairány megjelölésével)

Targoncavezet
Könny gépkezel

Az NFGM el írásából megállapítható, hogy emel gépet kezelni, targoncát
vezetni csak OKJ-s szakképesítéssel lehet.

Jogszer tlenül, „házi vizsga” alapján kiadott gépkezel jogosultság/gépkezel i
tanúsítvány pl. a következ :
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4.

Gyakran ismétl d kérdések

Kell-e a KHEM rendelet szerinti jogosítvány?
Gyakran felmerül kérdés, hogy kell-e egy meglév államilag elismert kezel i
jogosultságon túl a KHEM szerinti jogosítvány. Munkabiztonsági szempontból nincs
annak jelent sége, hogy egy emel -, vagy rakodógéppel a közúti áruszállítást végz
járm megrakását illetve ennek el készítését végzik, vagy bármilyen más ágazatban
végeznek rakodást, minden esetben az államilag elismert szakképesítés szükséges
feltétel az emel gépek kezeléshez. A munkavédelmi hatóság az államilag elismert
szakképesítés meglétét/megfelel ségét vizsgálja, a KHEM rendelet szerinti
jogosítvány ellen rzése nem feladata.

Mit jelent a 2015. december 31-i határid ?
Ez az a határid , ameddig – a széles körben elterjedt tévhit szerint – a korábban
szerzett „mustársárga” jogosítványok érvényesek. Ez azonban csak részben igaz, az
err l szóló tájékoztató 2014. október 17-én jelent meg a munkavédelmi hatóság
honlapján. (http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=427)
E tájékoztatás szerint:
Az Országos Emel gépes Egyesület az épít gép-kezel i jogosítványok
érvényességére vonatkozó szabályozással kapcsolatban állásfoglalás kéréssel
fordult az Alapvet Jogok Biztosának Hivatalához.
Az állásfoglalás kérésben foglaltak szerint a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
id ben korlátozza a „mustársárga” épít gép-kezel jogosítványok érvényességét
2015. december 31-ig.
Az Alapvet Jogok Biztosának Hivatala megkereste a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot, melyre a tárca válaszlevelében a következ kr l adott tájékoztatást:
„A rendelet hatálya alá nem tartozó emelési rakodási műveletek esetében a 6/1980.
(1. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján emelő-rakodógépek kezelésére kiadott
képesítések továbbra is érvényesek az építőgép-kezelői jogosítványokban található
bejegyzések szerint.”
Így ha az emel géppel nem közúti áruszállítást végz járm vet rakodnak meg,
hanem pl. állványt, akkor arra már nem terjed ki a KHEM hatálya.
Ezt úgy kell érteni/értelmezni, hogy a KHEM hatálya alá nem tartozó emeléseknél,
rakodásoknál továbbra is érvényesek az ÉVM alapján kiadott „mustársárga”
épít gép-kezel i jogosítványok, az azokba bejegyzett gépekre.
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Miért van évente más-más bejegyzés a tanúsítványban?
2010:

2010-ben a targoncafajták bejegyzése
a GKM szerint, a korábban hatályos
ÉVM alapján kiadott Kategóriába
Sorolási Jegyzék kódszámaival történt

2011:

2011-ben az az NFM alapján, itt az „5.3.2. Vontató és szállító targonca” bejegyzés
az NFM 2. melléklet 1. sorszámú az ÉPÍT - ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZEL JE
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI, VII. EGYEBEK fejezet
besorolása szerinti.
A tanúsítvány hátoldalán a további lehet ségek is láthatók.
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2012:

2012-ben is az NFM alapján adták ki,
az el z szerinti tanúsítványt, de itt
csak a f csoportokat írták be.

2014:

2014-ben az SZVK2 alapján adták ki a tanúsítványt a megváltozott el írás szerint.
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A Tanúsítvány (az OKJ-s Bizonyítványban szerepl targoncavezet szakképesítésen
belül) csak azt igazolja, hogy a jogosultja az ott feltüntetett gépek kezeléséb l tett
sikeres gyakorlati vizsgát.
A Tanúsítványokból és a felsorolt jogszabályokból (OKJ1, OKJ2, OKJ3, KHVM,
GKM, NFM, SZVK és SZVK2) látható, hogy a targoncavezet képzés területén 2010
és 2014 között folyamatosan változtak az el írások.
Az OKJ-s Bizonyítvány mellé adott Tanúsítványt kiállító ÉKKO mindenkor a vizsga
id pontjában
hatályos
el írás
szerint adta
ki
a
gyakorlati
vizsga
igazolását/tanúsítványát.
Ennek megfelel en valamennyi, az OKJ-s Bizonyítvány mellé kiadott
Tanúsítvány csak az abban feltüntetett targoncafajta kezeléséb l tett gyakorlati
vizsgát igazolja.

Érvényes marad-e a korábban szerzett emel gép kezel /targonca vezet
jogosítvány 2016. június 30. után?
A korábban szerzett jogosítványok, jogosultságok eltér ek lehetnek, pl.:
I. 1990. május el tt kiadott targoncavezet i jogosítvány (kék szín , hajtogatott);
II. önmagában csak a „mustársárga” épít gép-kezel jogosítvány;
III. „mustársárga” épít gép-kezel jogosítvány és OKJ-s Bizonyítvány;
IV. csak OKJ-s Bizonyítvány;
V. OKJ-s Bizonyítvány és hozzá a gyakorlati vizsgát igazoló Tanúsítvány,
valamint
VI. OKJ-s bizonyítvány a gyakorlati vizsga gépének megjelölésével.
Az itt felsorolt kezel i jogosultságok/jogosítványok az azokba bejegyzett
épít gépek és gépi berendezések kezelésére 2016. június 30. után továbbra is
érvényesek maradnak.
I.

targoncavezet i jogosítvány

31

II.

„mustársárga” jogosítvány
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III.

„mustársárga” jogosítvány + OKJ-s Bizonyítvány

és hozzá a „mustársárga” jogosítvány:

Ha a kezel csak a korábban megszerzett – államilag elismert szakképesítésének –
jogosultságának megfelel emel gépet/targoncát kíván vezetni/kezelni, akkor nem
kell újból tanfolyamra járnia, nem kell újabb vizsgát tennie.
Amennyiben azonban olyan gépet szeretne kezelni/vezetni, amire korábban még
nem szerzett kezel i jogosultságot, akkor a korábban szerzett jogosítványt már nem
lehet kiegészíteni újabb gépekkel, abba már nem lehet újabb gépet bejegyezni, ezért
ebben az esetben csak az újabb tanfolyam elvégzése a megoldás. Annak nincs
akadálya, hogy az oktató intézmények „beszámítsák” a már korábban szerzett
jogosultságot, akár a képzés idejébe, akár a díjába.
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Aki rendelkezik OKJ-s bizonyítvánnyal, annak feltételezhet en csak gyakorlati
vizsgát kell tennie az újabb gépkezel i jogosultság szerzéséhez.
Ahogyan már említettük, munkabiztonsági szempontból nincs jelent sége annak,
hogy egy emel géppel/targoncával közúti áruszállítást végz járm megrakását
végzik, vagy bármilyen más ágazatban végeznek rakodást, minden esetben az
államilag elismert szakképesítés a szükséges és elégséges feltétel az
emel gépek/targoncák kezeléshez.
Más a helyzet a KHEM hatálya alá tartozó esetekben. Ilyenkor az
emel gép/targonca kezeléséhez az államilag elismert szakképesítés mellett, csak
akkor szükséges a KHEM szerinti gépkezel i jogosítvány (NKH), ha az
emel géppel/targoncával végzett tevékenység a KHEM hatálya alá tartozik.

Érvényesek-e Magyarországon a külföldön szerzett kezel i jogosultságok?
Egyre gyakrabban lehet olyan külföldön szerzett – nem honosított – kezel i
jogosultságokkal találkozni, amelyekb l/r l nem állapítható meg, hogy milyen gépek
kezelésére jogosítanak. A külföldi kezel i jogosultságok honosítás nélkül
Magyarországon semmilyen gép kezelésére sem jogosítanak, hazánkban az
emel gépek/targoncák kezeléséhez államilag elismert szakképesítés szükséges.
Amennyiben pl. az Ausztriában/Szlovákiában szerzett emel gép/targoncavezet i
jogosítványt a kezel – állampolgárságától függetlenül – Magyarországon szeretné
használni, azt munkavégzés el tt honosíttatni kell.
A külföldön szerzett kezel i jogosultság/szakképesítés elismerését/honosítását az
Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja végzi.
Elérhet ségeik:
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: (06-1) 374-2100
Telefax: (06-1) 374-2492
Web: http://www.oktatas.hu
Email: ekvivalencia@oh.gov.hu
Az elismerés/honosítás olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi
bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhet
bizonyítvány jogi hatályával. Az elismerésr l rendelkez határozat azt állapítja meg,
hogy a külföldi bizonyítvány a határozatban megjelölt magyar szakképesítéssel
azonos szakképesítést tanúsít, és azzal azonos munkakör betöltésére jogosít, illetve
tevékenység gyakorlására képesít. A szakképesítés elismerésének várható díja
83 250 Ft. (Megjegyzés: Célszer el re tájékozódni, mivel a negatív (nem
elismerhet ) határozatért is ugyanezt a díjat kérhetik.)
Az el z aktualizálás óta eltelt id ben az elismertetéssel/honosítással kapcsolatban
újabb kérdések merültek fel. A
határon átnyúló szolgáltatások keretében
foglalkoztatott külföldi munkavállalók képesítésének honosítása terén az Oktatási
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Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjával, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági F osztályával
egyetértésben álláspontunk szerint targonca, illetve emel gép kezelésére
Magyarországon az a személy jogosult, aki OKJ szakképesítéssel és hatósági
vizsgával rendelkezik. Problémát jelent, hogy a külföldiek nem rendelkeznek
szakképesítéssel, csak hatósági jelleg jogosultsággal. Magyarországon a hatósági
vizsga feltétele az OKJ szakképesítés megléte. Továbbá a külföldön szerzett
jogosítvány honosítására nincs hazai jogszabály.
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás – egy tagállamban letelepedett szolgáltató,
átmeneti jelleggel, egy vagy több más államban is nyújt szolgáltatást – esetén nem
kell elismertetni a targonca, illetve emel gép kezel i jogosultságot, mivel az a 2001.
évi C. törvény szerint csak sz k kivételek esetén korlátozható. A kivételeket a
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet 1. és 2 sz. mellékletében
nem szerepel a targonca, illetve emel gép kezel i jogosultság, ezért nem kell
el zetesen bejelenteni a tevékenység megkezdése el tt. A külföldi munkavállaló
Magyarországon a külföldön szerzett szakmai címet használva végezheti
tevékenységét. Letelepedésnél (állandó jelleg ) a szakmai képesítések
elfogadásánál viszont elismertetési kötelezettség van, azaz minden képesítést el kell
ismertetni, ami nem határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében végzett
tevékenységet érint.
Más a helyzet egy nem tagállami, (pl. ukrán) személy – országában szerzett –
gépkezel i jogosultságával Magyarországon. Közös álláspontunk szerint a szakmai
képesítésnek (targoncakezel , gépkezel ) abban az országban van joghatálya,
amely azt kiadta. A külföldön szerzett bizonyítványt le kell fordíttatni és az adott
szakképesítésért felel s minisztériumnál kell elismertetni. Jelen esetben az elismerés
az NFM feladata. Csak abban az esetben lehet elismertetni egy bizonyítványt, ha az
államilag elismert szakképesítés.
Összegezve a honosításról:
- határon átnyúló szolgáltatások keretében foglalkoztatott (nem letelepedett)
külföldi munkavállalók képesítését nem kell honosítani;
- állandó jelleggel letelepedett külföldi munkavállaló képesítését honosítani
kell(ene), azonban a külföldön szerzett jogosítvány honosítására nincs
lehet ség, mert erre nincs hazai jogszabály.
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Jogosulatlanul kiadott kezel i jogosultságok

Az itt látható „Házi vizsga jegyz könyv” semmit sem igazol, a következ k miatt:
Ha az OKJ-s szakképzettséggel rendelkez gépkezel k évenkénti munkavédelmi
oktatását igazolja, akkor annak az EBSZ-ben el írtak szerint megfelel tematika
alapján kellene történnie, akkor nincs vizsgabizottság el tti vizsga.
„Házi vizsga” letételére és arról munkáltatói tanúsítvány kiadására nincs jogi
lehet ség.

36

Az új típusra való munkáltatói „házi” képzésnek nincs jogi alapja, a munkavédelmi
oktatás nem erre szolgál.

A toronydaru nem a 7.3.1.2.1. gépcsoportba tartozik, oda a következ k sorolandók:
7.3.1.2. Emel gépek (kivéve targonca) 7.3.1.2.1. Járm ves daruk
- Autódaru
- Emelve szállító gépjárm vek
- Járm re szerelt daru
- Lánctalpas daru
- Egyéb Járm ves daruk
A „7.3.1.2.6. Toronydaruk” ett l független önálló gépcsoport
A Manitou MLT 634 Teleszkópos rakodó nem a 7.3.1.6. Targoncák 7.3.1.6.1.
Vezet üléses targoncák gépcsoportba tartozik, az targoncavezet szakképesítéssel
nem kezelhet .
A teleszkópos rakodó kezeléséhez a földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel
szakmairányú jogosultság szükséges

Gyakori, hogy olyan személyek/szervezetek adtak/adnak ki vizsgaigazolást, vagy
adtak
felhatalmazást
emel gépek
kezelésére,
akiknek
a
vizsgaszervezésre/vizsgáztatásra felhatalmazásuk/jogalapjuk nem volt/nincs.
Ezekkel az igazolásokkal sem kezelhet k az emel gépek!
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– mozgó munkaállvány kezel i vizsgaigazolás:

Sem Kft., sem szakért
nem adhat/ott/
emel gép/munkaállvány kezelésére.

ki

vizsgaigazolást/felhatalmazást
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– emel kosaras kezel 1998-ból:

Forrás: felügyelői felvétel

Sem 1998-ban, sem máskor nem volt lehet ség „emel kosaras kezel
tartására, vizsgáztatásra, nem jogosít emel gép kezelésére.

tanfolyam”

– talajszintr l vezérelt daru-kezel 2001-ben:

Forrás: felügyelői felvétel

Csak 1999. 11. 02. (a jelenleg hatályos EBSZ hatályba lépése) el tt lehetett ilyen
tanfolyamot tartani és arról bármilyen dokumentumot kiadni. A 2001-ben kiadott
dokumentum ezért nem érvényes.
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– kisgépkezel i jogosultság 2013-ban adta ki egy Bt.:

Bt. nem adhat/ott/ ki vizsgaigazolást, kiadásakor (2013) már nem is volt kisgép
kategória.

Budapest, 2017. május………..

Mellékletek
1. sz. melléklet
2015-ben a 2013. szeptember 2.-a után indított tanfolyamokon a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szerint
emel gép-kezel /targoncavezet (Épít - és anyagmozgató gép kezel je szakképesítésen belül) jogosultságot
a következ gépekre lehet szerezni.
2016. január 1-je el tt az OKJ-s bizonyítványba a szakmairány után bejegyzésre került annak a
gépcsoportnak a száma, amelybe tartozó gépen a vizsgázó a gyakorlati vizsgát teljesítette.
Az Épít - és anyagmozgató gép kezel je szakmairányok gépcsoport számai a következ k.
7.3.1. Épít - és anyagmozgató gép kezel je
GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
7.3.1.2. Emel gépek (kivéve targonca)
7.3.1.2.1. Járm ves daruk
− Autódaru
− Emelve szállító gépjárm vek
− Járm re szerelt daru
− Lánctalpas daru
− Egyéb Járm ves daruk
7.3.1.2.2. Járm ves emel szerkezetek, berendezések
− Gépjárm emel -hátfalak
− Konténer emel
− Reptéri catering járm
− Egyéb Járm ves emel szerkezetek, berendezések
7.3.1.2.3. Személyemel k és szerel állványok
− Emel állvány, oszlopos kúszó munkaállvány
− Építési teheremel
− Függesztett rendszer , mozgó munkahíd
− Függ legesen vezetett fülkéj , építési személy- és teherfelvonók
− Hidraulikus szerel kosaras gépjárm
− Hidraulikus szerel kosaras utánfutó
− Hídvizsgáló
− Mobil szerel állvány
− Mobil szerel kosár
− Ollós emel állvány
− Egyéb Személyemel k és szerel állványok
7.3.1.2.4. Emel szerkezetek
− Emel asztal
− Felrakógép
− Gépi hajtású csörl
− Járm emel
− Körülkerített emel ter emel -berendezés
− Parkoló emel
− Színpadtechnikai emel -berendezés
− Szintkülönbség kiegyenlít
− Vasúti emel (Emel oszlop)
− Villamos emel dob
− Egyéb Emel szerkezetek
7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk
− Ablakdaru
− Árbocdaru
− Bakdaru
− Forgódaru
− Födémdaru
− Híddaru, futódaru
− Konzoldaru
− Portáldaru
− Úszódaru
− Villamos futómacska
− Egyéb kötöttpályás és úszódaruk
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7.3.1.2.6. Toronydaruk
7.3.1.6. Targoncák
7.3.1.6.1. Vezet üléses targoncák
7.3.1.6.2. Vezet állásos targoncák
7.3.1.6.3. Gyalogkíséret targoncák

2. sz. melléklet
A 2013. szeptember 2.-a el tt indított tanfolyamokon (2010. december 3. - 2013. szeptember 1-je között) a
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet szerint emel gép-kezel /targoncavezet jogosultságot a következ gépekre
lehetett szerezni.
1. Emel gépek (kivéve targonca)
1.1. Mobil emel gépek
1.1.1. Gépjárm emel -hátfalak (4213)
1.1.2. Mobil szerel állvány (4221)
1.1.2.1. Reptéri catering járm (4221)
1.1.3. Mobil szerel kosár (4223)
1.1.4. Hidraulikus szerel kosaras gépjárm (4224)
1.1.5. Konténer emel (4374)
1.1.6. Autódaru (4411)
1.1.7. Lánctalpas daru (4431)
1.1.8. Járm re szerelt daru (4451)
1.2. Helyhez kötött üzem emel gépek
1.2.1. Híddaru, futódaru
1.2.2. Bakdaru
1.2.3. Portáldaru
1.2.4. Úszódaru
1.2.5. Toronydaru
1.2.6. Födémdaru
1.2.7. Ablakdaru
1.2.8. Konzoldaru
1.2.9. Forgódaru
1.2.10. Árbócdaru
1.2.11. Emel asztal
1.2.12. Függ legesen vezetett fülkéj , építési személy- és teherfelvonók
1.2.13. Emel állvány, oszlopos kúszó munkaállvány
1.2.14. Függesztett rendszer , mozgó munkahíd
1.2.15. Építési teheremel
1.2.16. Felrakógép
1.2.17. Gépi hajtású csörl
1.2.18. Hídvizsgáló
1.2.19. Járm emel
1.2.20. Körülkerített emel ter emel -berendezés
1.2.21. Ollós emel állvány
1.2.22. Parkoló emel
1.2.23. Színpadtechnikai emel -berendezés
1.2.24. Szintkülönbség kiegyenlít
1.2.25. Vasúti emel (Emel oszlop)
1.2.26. Villamos emel dob
1.2.27. Villamos futómacska
5. Targoncák
5.1. Gyalogkíséret targonca (3312)
5.2. Vezet üléses targonca (3324)
5.2.1. Emel villás targonca
5.2.2. Vezet t is emel árugy jt targonca (komissiózó)
5.2.3. Vontató és szállító targonca
5.2.4. Önjáró utaslépcs
5.2.5. Egyéb vezet üléses targonca
5.3. Vezet állásos targonca (3313)
5.3.1. Emel villás targonca
5.3.2. Vontató és szállító targonca
5.3.3. Egyéb vezet állásos targonca

43
3. sz. melléklet
a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézmények a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet alapján
1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékr l és az Országos Képzési Jegyzékbe történ felvétel és törlés eljárási rendjér l szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban:
OKJ) 1. számú mellékletében szerepl , az 1. mellékletben meghatározott közlekedési szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések) szakmai vizsgáinak
szervezésére valamennyi régióra kiterjed en a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogosult.
(2) Az OKJ 1. számú mellékletében szerepl , a 2. mellékletben meghatározott közlekedési szakképesítések (rész-szakképesítések, elágazások és ráépülések) szakmai
vizsgáinak szervezésére - a megjelölt régiók szerint, a Nemzeti Közlekedési Hatóság mellett - az ott felsorolt intézmények is jogosultak.
1. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez
Szakképesítés (rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés) megnevezése
épít - és anyagmozgató gép kezel je
rész-szakképesítés
emel gép-kezel
energiaátalakító-berendezés kezel je
építési anyag-el készít gép kezel je
földmunkagép-kezel
targoncavezet
útépít gép-kezel
elágazás
könny gépkezel
nehézgépkezel

Szakképesítés OKJ száma
31 582 06 0000 00 00
0100 31 01
0100 31 02
0100 31 03
0100 31 04
0100 31 05
0100 31 06
0010 31 01
0010 31 02
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2. melléklet a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelethez
Megjegyzés:
1. A rendelet 3. §-a szerint: „(3) A szakmai vizsgák szervezésére a) a 2. mellékletben meghatározott intézmények az e rendelet hatálybalépését követő négy évig, jogosultak.”
Ez az id tartam 2012. szeptember 1-jével eltelt!

1. Közép-Magyarországi Régió: Budapest, Pest megye

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások száma
és megnevezése

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet
0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

KONFLIS
Gépjárm vezet képz Kft. 2330
Dunaharaszti,
Bethlen köz 7750
hrsz.
X

BILIG és TÁRSA
Oktán
ÉKKO Épít ipari
Szolgáltató Kft.
Gépjárm vezet Keresked és
2030 Érd, Bagoly u.
képz Kft.
Oktató Kft. 4034
118.
2370 Dabas, Béke
Debrecen,
u. 2.
Vámospércsi út 84.
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

TANSPED Oktatási
és Szolgáltató Kft.
1063 Budapest,
Szondi u. 44/B/1.

Magyar Államvasutak
Zrt. Baross Gábor
Oktatási Kp. 1087
Budapest, Luther u. 3.

X

X

Kereskedelmi és
Idegen-forgalmi
Továbbképz Kft.1077
Budapest, Rózsa u. 46.
X

X
X

X

Körút Oktató és
Szolgáltató Kft. 1214
Budapest, Kossuth L.
u. 117.

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

EUROKT-AKADÉMIA
Kft. 2500 Esztergom, Kis-Duna
sétány 11.

X

X
X
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Elágazások száma
és megnevezése

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X
OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan,
Tanács út 7.

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások száma
és megnevezése

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások száma
és megnevezése

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

X
X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

„VITUKI” Kht. 1095
Barhács és Társa
Budapest, Kvassay J. u. Szervezési, Oktatási és
1.
Szolgáltató Kft. 1089
Budapest, Vajda Péter
u. 10/a
X
X

X

X
X
Csúcs’ 91 Oktatási és Vezetési
Tanácsadó Kft. 1212 Budapest,
Erd alja u. 12.

X

X
X

X
X

X
X

X
X

2. Közép-Dunántúli Régió: Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye
ÉKKO Épít ipari
Dunagáz
Kereskedelmi és
EUROKTKeresked és
Gázipari
Idegenforgalmi Továbbképz
AKADÉMIA Kft.
Oktató Kft. 4034
Oktatási és
Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 4- 2500 Esztergom,
Debrecen,
Min sít Zrt.
6. 2800 Tatabánya, Kós K. u.
Kis-Duna sétány
Vámospércsi út
2510 Dorog,
17. 8200 Veszprém, Budapesti
11.
84.
Bécsi út 1/A.
u. 8.
X
X
X
X
31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
X
X
0100 31 05 Targonca vezet
X
X
X
0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X

„VITUKI” Kht. 1095 Budapest,
Kvassay J. u.1.
Szakképesítés
száma és

X
X

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép

X

X
X
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási
és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest,
Vajda Péter u. 10/a.
X

X
X

OK-TAT-60 Kft.
3000 Hatvan,
Tanács út 7.

X

X
X
X
X

Csúcs’ 91 Oktatási és Vezetési
Tanácsadó Kft. 1212 Budapest,
Erd alja u. 12.
X
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megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások száma
és megnevezése

kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X
X

X
X

X
X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

X
X

3. Nyugat-Dunántúli Régió: Gy r-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítése
k száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

Volán Oktató,
Szervez és
Gépjárm -vezet képz Kft. 8900
Zalaegerszeg,
Zrínyi u. 99/A.

Nedolász Gyula
egyéni vállalkozó
NÍVÓ
Magániskolája
9121
Gy rszemere,
Váci u. 4.

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

X

INFORG
Oktató,
tervez ,
szervez Kft.
9700
Szombathely,
Pet fi Sándor
u. 3.
X

X
X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

Horváth
Járm vezet
-képz Iskola
Kft. 9330
Kapuvár,
Kossuth L. u.
17.

ÉKKO Épít ipari Start Oktatási
Keresked és
és Szolgáltató
Oktató Kft. 4034
Kft. 8800
Debrecen,
Nagykanizsa,
Vámospércsi út
Rozgonyi u.
84.
10/A.

Szombathelyi
Regionális Képz
Központ 9700
Szombathely, Akacs
Mihály u.

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Kereskedelmi és
EUROK OK-TAT-60
Idegen-forgalmi
TKft. 3000
Továbbképz Kft.
AKADÉ
Hatvan,
1077 Budapest,
MIA Kft. Tanács út
Rózsa u. 4-6. 8900
2500
7.
Zalaegerszeg,
Eszterg
Pet fi u. 24. 9022 om, KisGy r, Bajcsy-Zs. u.
Duna
52. 9700
sétány
Szombathely,
11.
Nagykar u. 1.

„VITUKI”
Kht. 1095
Budapest,
Kvassay J.
u. 1.

Barhács és Társa Csúcs’91 Oktatási
Szervezési,
és Vezetési
Oktatási és
Tanácsadó Kft.
Szolgáltató Kft.
1212 Budapest,
1089 Budapest,
Erd alja u. 12.
Vajda Péter u. 10/a.
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Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítése
k száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4. Dél-Dunántúli Régió: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítése
k száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

ÉKKO Épít ipari
Keresked és
Oktató Kft. 4034
Debrecen,
Vámospércsi út
84.

Tamás
Autósiskol
a Kft. 7400
Kaposvár,
F u. 45.

Meiszterics
Autósiskola Kft.
8700 Marcali,
Gorkij u. 28.

Németh
Autóközlekedési
és
Oktatásszervez
Kft. 7400
Kaposvár, Anna
u. 12.

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

X
X

X
X

EUROKTAKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom,
Kis-Duna sétány
11.

OK-TAT-60
Kft. 3000
Hatvan,
Tanács út
7.

„VITUKI”
Kht. 1095
Budapest,
Kvassay J.
u. 1.

Eötvös Lóránd
Magyar Államvasutak
M szakiSzakköz
Zrt. Baross Gábor
épiskola7400
Oktatási Kp. 1087
Kaposvár,
Budapest, Luther u. 3.
Pázmány P.út
7623 Pécs, Indóház tér
17.
2. 7200 Dombóvár,
Gyenis u. 31.

X

X

X
X
X
X

Barhács és Társa
Csúcs’ 91
Szervezési,
Oktatási és
Oktatási és
Vezetési
Szolgáltató Kft.
Tanácsadó Kft.
1089 Budapest,
1212
Vajda Péter u. 10/a.
Budapest,

X
X

Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképz
Kft. 1077 Budapest, Rózsa u.
4-6. 7100 Szekszárd, Arany J.
u. 17. 7401 Kaposvár, Rákóczi
tér 12/A. 7622 Pécs, Bajcsy-
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Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítése
k száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

X

X

X

Erd alja u. 12.
X

Zs. u. 14.
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5. Észak-Magyarországi Régió. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye
Oktatási Stúdió 90 Szolgáltató és ÉKKO Épít ipari Keresked és
Oktatási Kft. 3539 Miskolc,
Oktató Kft. 4034 Debrecen,
Csabai kapu 25.
Vámospércsi út 84.
Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

X

Magyar Államvasutak Zrt. Baross Gábor
Oktatási Kp. 1087 Budapest, Luther u. 3.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/B. 3527
Miskolc, Kinizsi u. 1/A.
X

X
X

X
X

X
X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

X
X

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképz
Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 46. 3530 Miskolc, Széchenyi u.
70. 3300 Eger, Csíky S. u. 32.
2660 Balassagyarmat, Régi
Malom u. 2.
X

X

EUROKTAKADÉMIA
Kft. 2500
Esztergom,
Kis-Duna
sétány 11.

OK-TAT-60
Barhács és Társa
Csúcs’ 91 Oktatási és
Kft. 3000
Szervezési, Oktatási Vezetési Tanácsadó Kft.
Hatvan,
és Szolgáltató Kft.
1212 Budapest, Erd alja
Tanács út 7. 1089 Budapest, Vajda
u. 12.
Péter u. 10/a.

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

0010 31 01 Könny gép
kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Észak-Alföldi Régió: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítések
száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

ÉKKO Épít ipari
Keresked és Oktató
Kft. 4034 Debrecen,
Vámospércsi út 84.

Magyar Államvasutak Zrt. Baross
Gábor Oktatási Kp. 1087 Budapest,
Luther u. 3. 4034 Debrecen, Faraktár
u. 107. 5000 Szolnok, K rösi u. 1-3.

31 582 06 Épít - és anyagmozgató
gép kezel je

X

X

Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Továbbképz Kft. 1077 Budapest, Rózsa u.
4-6. 4026 Debrecen, Péterfia u. 2. 4400
Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 5000 Szolnok,
Verseghy Park 8.
X

0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X
X

X
X

X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

X
X

EUROKTAKADÉMIA Kft.
2500 Esztergom,
Kis-Duna sétány
11.
X

OK-TAT-60 Kft. 3000
Hatvan, Tanács út 7.

0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet
0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

31 582 06 Épít - és anyagmozgató
gép kezel je

Csúcs’ 91 Oktatási és Vezetési
Tanácsadó Kft. 1212 Budapest,
Erd alja u. 12.

X

Barhács és Társa
Szervezési, Oktatási és
Szolgáltató Kft. 1089
Budapest, Vajda Péter u.
10/a
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

7. Dél-Alföldi Régió: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

X
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ÉKKO
Kecskeméti
Épít ipari
Regionális
Keresked
Képz
és Oktató
Központ 6000
Kft. 4034
Kecskemét,
Debrecen,
Szolnoki út 20.
Vámospércsi
út 84.
Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítése
k száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

Szakképesítés
száma és
megnevezése
Részszakképesítése
k száma és
megnevezése
Elágazások
száma és
megnevezése

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet

X

X

X

X

Kereskedelmi és
Idegenforgalmi
Továbbképz Kft. 1077
Budapest, Rózsa u. 4-6.
5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 6. 6000
Kecskemét, Bibó u. 1.
6720 Szeged, Deák F. u.
22.
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

31 582 06 Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
0100 31 01 Emel gép kezel
0100 31 05 Targonca vezet
0010 31 01 Könny gép kezel
0010 31 02 Nehézgépkezel

Magyar Államvasutak
Zrt. Baross Gábor
Oktatási Kp. 1087
Budapest, Luther u. 3.
6400 Kiskunhalas,
Majsai u. 1. 6729
Szeged, Rendez pu.

Napfény
Autósiskol
a
Szolgáltató
Kft. 6727
Szeged,
Csongrádi
sgt. 67.

Békéscsabai Központi
Szakképz Iskola és
Kollégium 5600
Békéscsaba, Puskin tér
1.
X

OK-TAT-60
Kft. 3000
Hatvan,
Tanács út 7.

X
X

X
X

X
X

X
X

X

„VITUKI” Kht.
1095
Budapest,
Kvassay J. u.
1.
X

X
X

EUROKTAKADÉMIA
Kft. 2500
Esztergom,
Kis-Duna
sétány 11.

X

Barhács és Társa
Szervezési, Oktatási és
Szolgáltató Kft. 1089
Budapest, Vajda Péter u.
10/a.
X

Csúcs’ 91 Oktatási és
Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erd alja
u. 12.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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4. sz. melléklet
A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakképesítés
1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések
A
1

B

D

Szakképesítés azonosító
száma

2 Szint

Tanulmányi
terület

3
9
7

C

Szakképesítések
/szakképesítés-ráépülések
megnevezése

Sorszá
m

1
32

582

02

E

F

Szakmacsop Ágazati
ort
besorolás

G
Iskolai
rendszer
képzési id

H
Iskolaren
dszeren
kívüli
képzési
id

J

A képzés
munkarendje

A
szakképesítésért
felel s miniszter
8

2

3

4

5

6

7

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (a szakmairány
megjelölésével)

5

IX

-

90-140 óra

TK

A 2. melléklet szerint az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmairányai
Sorszám Szakképesítés megnevezése
2

I

Szakmairányok

Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány Emel gép-kezel (kivéve targonca); Energiaátalakítómegjelölésével)
berendezés kezel je;
Építési anyag-el készít gép kezel je; Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezel ;
Targoncavezet ;
Útépít -, és karbantartógép kezel ;
Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel

közlekedésért
felel s miniszter
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5. sz. melléklet
A 32 582 02 OKJ azonosító számú Épít - és anyagmozgató gép kezel je szakképesítés képzésére jogosultak

Kérelmez hivatalos megnevezése

"Atád Autós
Felel sség
"Atád Autós
Felel sség

Motoros Iskola" Szolgáltató Korlátolt
Társaság
Motoros Iskola" Szolgáltató Korlátolt
Társaság

Székhe
ly ir.sz.

Székhely
helység

Székhely utca

Székhely
szám

7500

Nagyatád

7500

Nagyatád

Selmecbányai
utca
Selmecbányai
utca

"AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

6500

Baja

Szegedi út

147.

"AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

6500

Baja

Szegedi út

147.

3527

Miskolc

Zsigmondy út

2.

3527

Miskolc

Zsigmondy út

2.

7535

Lad

Táncsics M. u.

11.

7535

Lad

Táncsics M. u.

11.

3200

Gyöngyös

Kisfaludy u.

6.

"BAGOLY" Oktatási, Továbbképzési és Szolgáltató
Korlátolt felel sség társaság
"BAGOLY" Oktatási, Továbbképzési és Szolgáltató
Korlátolt felel sség társaság
"COBRATRANS" rz - Véd és Fuvarozó Betéti
Társaság
"COBRATRANS" rz - Véd és Fuvarozó Betéti
Társaság
"IOSZIA" Duális Szakképzési és Feln ttképzési
Intézmény Korlátolt Felel sség Társaság

14.
14.

Képzési program pontos
megnevezése

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép- kivéve
targonca szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

Képzési programok
nyilvántartásba-vételi
száma

Képzési programok
nyilvántartásba vétel
id pontja

E-001151/2015/A001

2015. március 20.

E-001151/2015/A004

2015. március 20.

E-001109/2015/A001

2015. február 23.

E-001109/2015/A002

2015. február 23.

E-000622/2014/A016

2014. augusztus 27.

E-000622/2014/A020

2014. augusztus 27.

E-000348/2014/A001

2014. május 28.

E-000348/2014/A003

2014. május 28.

E-000526/2014/A003

2014. november 25.
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"IOSZIA" Duális Szakképzési és Feln ttképzési
Intézmény Korlátolt Felel sség Társaság

3200

Gyöngyös

Kisfaludy u.

6.

"KHABI" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

4032

Debrecen

Kér utca

21.

"KHABI" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

4032

Debrecen

Kér utca

21.

4400

Nyíregyháza

Lejt utca

5.

6500

Baja

Szent Antal

23/B.

6500

Baja

23/B.

7622

Pécs

Szent Antal
Nagy Lajos
király útja

7622

Pécs

Nagy Lajos
király útja

4034

Debrecen

4034

Debrecen

Kandó Kálmán
u.
Kandó Kálmán
u.

9400

Sopron

Táncsics utca

56.

"STOP" UNGER Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

9400

Sopron

Táncsics utca

56.

"Szépség-Kultúra" Szakképz Iskola

9024

Gy r

Csokonai u.

23/b

"Szépség-Kultúra" Szakképz Iskola
"T ZMEGEL ZÉS" T z-, Munka-, Környezetvédelmi,
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felel sség Társaság
"T ZMEGEL ZÉS" T z-, Munka-, Környezetvédelmi,
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felel sség Társaság
"UNIVERZÁL-STUDENT" Oktatási Korlátolt
Felel sség Társaság

9024

Gy r

Csokonai u.

23/b

4400

Nyíregyháza

Kiss Ern u.

17.

4400

Nyíregyháza

Kiss Ern u.

17.

3360

Heves

Dobó u.

31.

"NYÍRSÉG SZAKMAI TOVÁBBKÉPZ " Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
"OKTATÁSI CENTRUM ÁTKÉPZ " Oktatásszervez
Kft.
"OKTATÁSI CENTRUM ÁTKÉPZ " Oktatásszervez
Kft.
"P.Oktatási Központ" Második Esély Iskolája
Kereskedelmi, Szervez és Szolgáltató Betéti Társaság
"P.Oktatási Központ" Második Esély Iskolája
Kereskedelmi, Szervez és Szolgáltató Betéti Társaság
"START-96-H" Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
"START-96-H" Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
"STOP" UNGER Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

9.

9.

7.
7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép kezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je((Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép-kezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
targonca/)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targonca vezet )

E-000526/2014/A004

2014. november 25.

E-001083/2015/A011

2015. április 15.

E-001083/2015/A022

2015. április 15.

E-000095/2014/A006

2014. június 20.

E-000680/2014/A015

2014. szeptember 8.

E-000680/2014/A016

2014. szeptember 8.

E-000203/2014/A004

2015. augusztus 10.

E-000203/2014/A005

2015. augusztus 10.

E-000432/2014/A002

2014. július 7.

E-000432/2014/A006

2014. július 7.

E-000347/2014/A001

2014. május 23.

E-000347/2014/A002

2014. május 23.

E-000364/2014/A011

2015. május 7.

E-000364/2014/A012

2015. május 7.

E-000714/2014/A001

2014. szeptember 16.

E-000714/2014/A002

2014. szeptember 16.

E-000326/2014/A010

2014. május 14.
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"UNIVERZÁL-STUDENT" Oktatási Korlátolt
Felel sség Társaság

3360

Heves

Dobó u.

7400

Kaposvár

Ifjúság útja

7400

Kaposvár

5008

Szolnok

Ifjúság útja
Fazekas Mihály
u

5008

Szolnok

Fazekas Mihály
u

11.

6000

Kecskemét

Kisdobos utca

1/a.

6000

Kecskemét

Kisdobos utca

1/a.

1211

Budapest

Központi út

24-26.

AGMI Anyagvizsgáló és Min ségellen rz ZRt.
1211
AGRO-PORTÉKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
7623

Budapest

Központi út

24-26.

Pécs

Megyeri út

59/1.

2007 Kapos Feln ttképz Központ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság
2007 Kapos Feln ttképz Központ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság
ACTA DIURNA 2005. Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felel sség Társaság
ACTA DIURNA 2005. Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felel sség Társaság
AGIOSZ OKTATÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
AGIOSZ OKTATÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

AGMI Anyagvizsgáló és Min ségellen rz ZRt.

31.
15. 4.
em. 1.
15. 4.
em. 1.
11.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel -kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
targonca/)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gép-kezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000326/2014/A005

2014. május 14.

E-001312/2015/A005

2015. július 15.

E-001312/2015/A007

2015. július 15.

E-000615/2014/A001

2014. augusztus 27.

E-000615/2014/A002

2014. augusztus 27.

E-000469/2014/A004

2014. július 21.

E-000469/2014/A008

2014. július 21.

E-000904/2014/A002

2014. november 17.

E-000904/2014/A003

2014. november 17.

E-000674/2014/A003

2014. szeptember 8.

E-000674/2014/A011

2015. március 31.

E-001275/2015/A005

2015. augusztus 10.

E-001275/2015/A010

2015. augusztus 10.

E-000852/2014/A004

2014. október 28.

E-000852/2014/A005

2014. október 28.

1042

Budapest

1042

Budapest

Lebstük Mária
utca
Lebstük Mária
utca

2030

Érd

Fest utca

90/B

ALFA DIDAXIS Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság

2030

Érd

Fest utca

90/B

Alfa Kapos Képz Központ Korlátolt Felel sség
Társaság

7400

Kaposvár

48-as Ifjúság
útja

7. fszt. 7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel - kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
Targonca))

E-001308/2015/A004

2015. július 3.

Kaposvár

48-as Ifjúság
útja

7. fszt. 7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-001308/2015/A006

2015. július 3.

Király utca

66. I. em.
101

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000108/2014/A001

2014. február 06.

AGRO-PORTÉKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
7623
Agrotréning Oktatási Központ Korlátolt Felel sség
Társaság
Agrotréning Oktatási Központ Korlátolt Felel sség
Társaság
ALFA DIDAXIS Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság

Alfa Kapos Képz Központ Korlátolt Felel sség
Társaság
ALUNO Oktatási Központ Fejleszt és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság

7400
7626

Pécs

Pécs

Megyeri út

59/1.
55. VI.
em. 35.
55. VI.
em. 35.
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Angel & Spéci Kereskedelmi Oktató és Szolgáltató
Betéti Társaság
Angel & Spéci Kereskedelmi Oktató és Szolgáltató
Betéti Társaság

4440

Tiszavasvári

Pet fi utca

20/A.

4440

Tiszavasvári

Pet fi utca

20/A.

Árvai András egyéni vállalkozó

3900

Szerencs

Kilián tér

2.

Árvai András egyéni vállalkozó
ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém
Korlátolt Felel sség Társaság

3900

Szerencs

Kilián tér

2.

8200

Veszprém

Kádártai u.

33.

ATI Megyei Autóközlekedési Tanintézet Veszprém
Korlátolt Felel sség Társaság

8200

Veszprém

Kádártai u.

33.

ATI-Császárné Korlátolt Felel sség Társaság

6722

Szeged

Moszkvai krt.

11.

ATI-Császárné Korlátolt Felel sség Társaság

6722

Szeged

Moszkvai krt.

11.

ÁTKÉPZ FELN TTKÉPZ Reintegráló Tanácsadó
Információs Betéti Társaság

1052

Budapest

Pesti Barnabás
utca

4.

ÁTKÉPZ FELN TTKÉPZ Reintegráló Tanácsadó
Információs Betéti Társaság

1052

Budapest

Pesti Barnabás
utca

4.

ÁTKÉPZ

7100

Szekszárd

Május 1. u.

3.

7100

Szekszárd

Május 1. u.

3.

8400

Ajka

Avar u.

23.

8400

Ajka

Avar u.

23.

Oktató Iroda Betéti Társaság

ÁTKÉPZ Oktató Iroda Betéti Társaság
AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
Bácska Autósiskola Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
Bácska Autósiskola Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkör en
m köd Részvénytársaság

6430

Bácsalmás

6430

Bácsalmás

Kossuth Lajos
utca
Kossuth Lajos
utca

6500

Baja

Március 15.
sétány

104.
104.

4.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-001157/2015/A001

2015. március 27.

E-001157/2015/A003

2015. március 27.

E-000829/2014/A004

2014. október 15.

E-000829/2014/A008

2014. október 15.

E-000962/2014/A001

2015. május 15.

E-000962/2014/A003

2015. május 15.

E-000422/2014/A002

2014. július 7.

E-000422/2014/A006

2014. július 7.

E-000805/2014/A016

2015. február 19.

E-000805/2014/A017

2015. február 19.

E-000304/2014/A003

2014. május 13.

E-000304/2014/A004

2014. május 13.

E-000202/2014/A001

2014. március 18.

E-000202/2014/A006

2014. március 18.

E-000551/2014/A001

2014. augusztus 19.

E-000551/2014/A004

2014. augusztus 19.

E-000307/2014/A026

2015. január 19.

56
Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkör en
m köd Részvénytársaság

6500

Baja

Március 15.
sétány

8.

4.

Balogh Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

3529

Miskolc

Bem József
utca

Balogh Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

3529

Miskolc

Bem József
utca

8.

Baranya Megyei Keresked k Egyesülete

7623

Pécs

Rákóczi u

24-26.

1089

Budapest

Vajda Péter u .

10/a

1089

Budapest

Vajda Péter u .

10/a

Bed Albert Erdészeti Szakképz Iskola és Kollégium

6783

Ásotthalom

Kiss Ferenc
körút

76.

Bed Albert Erdészeti Szakképz Iskola és Kollégium

6783

Ásotthalom

Kiss Ferenc
körút

76.

Békéscsabai Szakképzési Centrum

5600

Békéscsaba

Gyulai út

32/1.

Békéscsabai Szakképzési Centrum

5600

Békéscsaba

Gyulai út

32/1.

BER-OKT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

4100

Berettyóújfalu

Kádár Vitéz
utca

64/a

BER-OKT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

4100

Berettyóújfalu

Kádár Vitéz
utca

64/a

2724

Újlengyel

Határ út

12.

2724

Újlengyel

12.

1185

Budapest

1185

Budapest

Határ út
BUD
Nemzetközi
Repül tér
BUD
Nemzetközi
Repül tér

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató
Kft.
Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató
Kft.

BILIG ÉS TÁRSA Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
BILIG ÉS TÁRSA Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repül tér Üzemeltet Zártkör en M köd
Részvénytársaság
Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repül tér Üzemeltet Zártkör en M köd
Részvénytársaság

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Targoncavezet
szakmairány
Épít -és anyagmozgató gép
kezel je(Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít -és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány
Épít - és anyagmozgató
gépkezel je (Emel gépkezel
(kivéve targonca))
Épít - és anyagmozgató
gépkezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-000307/2014/A027

2015. január 19.

E-000140/2014/A001

2014. február 10.

E-000140/2014/A003

2014. február 10.

E-000626/2014/A009

2015. március 31.

E-000220/2014/A010

2014. június 20.

E-000220/2014/A014

2014. június 20.

E-00004/2013/A003

2015. március 20.

E-00004/2013/A004

2015. március 20.

E-001278/2015/A007

2015. július 1.

E-001278/2015/A011

2015. július 1.

E-001165/2015/A009

2015. március 31.

E-001165/2015/A011

2015. március 31.

E-000613/2014/A002

2014. augusztus 27.

E-000613/2014/A006

2014. augusztus 27.

E-001201/2015/A001

2015. április 28.

E-001201/2015/A002

2015. április 28.
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Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

1211

Budapest

Tanm hely köz

7.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

1211

Budapest

Tanm hely köz

7.

Budiás János György egyéni vállalkozó

2440

Budiás János György egyéni vállalkozó

2440

Százhalomba
tta
Százhalomba
tta

CÉL-OKT Szakmai, Oktatási és Továbbképz Betéti
Társaság

6724

CÉL-OKT Szakmai, Oktatási és Továbbképz Betéti
Társaság

6724

CORVINUS PRUDENTI Nonprofit Korlátolt Felel sség
Társaság
CORVINUS PRUDENTI Nonprofit Korlátolt Felel sség
Társaság

Borostyán utca

22.

Borostyán utca

22.

Szeged

Dr. Boross
József u.

9/B.

Szeged

Dr. Boross
József u.

9/B.

1139

Budapest

Frangepán utca 8-10.

1139

Budapest

Frangepán utca 8-10.

1211

Budapest

1211

Budapest

Táncsics
Mihály utca
Táncsics
Mihály utca

CSÚCS'91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.

1212

Budapest

Erd alja u.

12.

CSÚCS'91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
DEBRECENI KÉPZ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság

1212

Budapest

12.

4030

Debrecen

Erd alja u.
Budai Ézsaiás
utca

4030

Debrecen

Budai Ézsaiás
utca

8. A. ép.

1157

Budapest

Nyírpalota u.

57.

1157

Budapest

Nyírpalota u.

57.

1012

Budapest

Vérmez út

4.

Csepel Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
Csepel Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

DEBRECENI KÉPZ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel sség Társaság
Debreceni Vizsgaközpont Korlátolt Felel sség
Társaság
Debreceni Vizsgaközpont Korlátolt Felel sség
Társaság
DEKRA Akademie Feln ttképz , Munkavédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

78.
78.

8. A. ép.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Targoncavezet

E-001280/2015/A006

2015. július 1.

E-001280/2015/A008

2015. július 1.

E-001150/2015/A003

2015. március 20.

E-001150/2015/A006

2015. március 20.

E-000770/2014/A006

2014. október 1.

E-000770/2014/A007

2014. október 1.

E-000232/2014/A003

2014. március 26.

E-000232/2014/A006

2014. március 26.

E-000666/2014/A011

2014. augusztus 29.

E-000666/2014/A015

2014. augusztus 29.

E-000176/2014/A002

2014. augusztus 1.

E-000176/2014/A006

2014. augusztus 1.

E-000533/2014/A027

2015. március 20.

E-000533/2014/A028

2015. március 20.

E-000419/2014/A035

2014. augusztus 27.

E-000419/2014/A034

2014. augusztus 27.

E-000683/2014/A001

2014. szeptember 8.
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DEKRA Akademie Feln ttképz , Munkavédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

1012

Budapest

Vérmez út

4.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Emel gépkezel (kivéve
Targonca)

6090

Kunszentmikl
ós
Kunszentmikl
ós

Szappanos
Lukács utca
Szappanos
Lukács utca

Driver-Hood Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

6800

Hódmez vás
árhely

Dr. Rapcsák
András utca

20.

Driver-Hood Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

6800

Hódmez vás
árhely

Dr. Rapcsák
András utca

20.

2510

Dorog

Bécsi út

1/a.

2510

Dorog

Bécsi út

1/a.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

51.

Épít - és anyagmozgató gép
vezet je (targoncavezet )

Dinnyésné Mészáros Irén egyéni vállalkozó

6090

Dinnyésné Mészáros Irén egyéni vállalkozó

DUNAGÁZ GÁZIPARI OKTATÁSI ÉS MIN SÍT
Zártkör en M köd Részvénytársaság
DUNAGÁZ GÁZIPARI OKTATÁSI ÉS MIN SÍT
Zártkör en M köd Részvénytársaság
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

2400

Dunaújváros

Római körút

.18.
.18.

EDUCAR OKTATÓ CENTRUM Oktató Betéti Társaság

4400

Nyíregyháza

Szarvas út

48.

EDUCAR OKTATÓ CENTRUM Oktató Betéti Társaság

4400

Nyíregyháza

Szarvas út

48.

Edutus F iskola

2800

Tatabánya

Stúdium tér

1.

Edutus F iskola

2800

Tatabánya

Stúdium tér

1.

4034

Debrecen

Vámospércsi út

84.

4034

Debrecen

Vámospércsi út

84.

Emberképzés Korlátolt Felel sség Társaság

9700

Szombathely

Zanati út

27. B. ép.

Emberképzés Korlátolt Felel sség Társaság

9700

Szombathely

Zanati út

27. B. ép.

Énekes Szakképz - és Autós Iskola Korlátolt
Felel sség Társaság

2000

Szentendre

Rózsa köz

4. fsz. 1.

ÉKKO Épít ipari, Közszolgáltató, Keresked és Oktató
Korlátolt Felel sség Társaság
ÉKKO Épít ipari, Közszolgáltató, Keresked és Oktató
Korlátolt Felel sség Társaság

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je /Emel gép kezel (kivéve
targonca)/
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je /Targoncavezet /
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-000683/2014/A002

2014. szeptember 8.

E-001248/2015/A002

2015. június 3.

E-001248/2015/A006

2015. június 3.

E-000899/2014/A002

2014. november 17.

E-000899/2014/A006

2014. november 17.

E-000258/2014/A030

2014. augusztus 1.

E-000258/2014/A034

2014. augusztus 1.

E-001282/2015/A006

2015. július 1.

E-000507/2014/A002

2014. augusztus 1.

E-000507/2014/A006

2014. augusztus 1.

E-000072/2013/A009

2014. október 10.

E-000072/2013/A011

2014. október 10.

E-000450/2014/A002

2014. július 21.

E-000450/2014/A006

2014. július 21.

E-000325/2014/A002

2014. május 14.

E-000325/2014/A006

2014. május 14.

E-000225/2014/A002

2014. március 26.
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Énekes Szakképz - és Autós Iskola Korlátolt
Felel sség Társaság

2000

Szentendre

Rózsa köz

4. fsz. 1.

Érdi Szakképzési Centrum

2030

Érd

Ercsi út

8.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zártkör en M köd
Részvénytársaság

1108

Budapest

Kozma utca

4.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zártkör en M köd
Részvénytársaság

1108

Budapest

Kozma utca

4.

EUROCAR-PARTNER AUTÓSISKOLA Oktató
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Westsik Vilmos
út

29.

EUROCAR-PARTNER AUTÓSISKOLA Oktató
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Westsik Vilmos
út

29.

EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola

2500

Esztergom

EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola
EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

2500

Esztergom

2500

Esztergom

Kis-Duna
sétány
Kis-Duna
sétány
Kis-Duna
sétány

EUROKT-AKADÉMIA Szakképz és Szakmai
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

2500

Esztergom

Kis-Duna
sétány

11.

EUROPERSON Személyzeti,Tanácsadó és Képz
Korlátolt Felel sség Társaság

6732

Szeged

Kossuth Lajos
sgt.

52.

11.
11.
11.

EUROPERSON Személyzeti,Tanácsadó és Képz
Korlátolt Felel sség Társaság

6732

Szeged

Kossuth Lajos
sgt.

52.

EXKLUZÍV FELN TTKÉPZ
Társaság

Korlátolt Felel sség
9700

Szombathely

Thököly út

48.

EXKLUZÍV FELN TTKÉPZ
Társaság

Korlátolt Felel sség
9700

Szombathely

Thököly út

48.

F.M.K. Padsor Feln ttképzési Korlátolt Felel sség
Társaság

3100

Salgótarján

BajcsyZsilinszky út

13/a. 1.
em. 3.

F.M.K. Padsor Feln ttképzési Korlátolt Felel sség
Társaság

3100

Salgótarján

BajcsyZsilinszky út

13/a. 1.
em. 3.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép kezel kivéve
Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány

E-000225/2014/A006

2014. március 26.

E-001284/2015/A004

2015. július 1.

E-000494/2014/A004

2014. augusztus 19.

E-000494/2014/A005

2014. augusztus 19.

E-001148/2015/A001

2015. március 20.

E-001148/2015/A005

2015. március 20.

E-000470/2014/A002

2014. július 21.

E-000470/2014/A004

2014. július 21.

E-000534/2014/A001

2014. augusztus 19.

E-000534/2014/A002

2014. augusztus 19.

E-000664/2014/A013

2015. április 15.

E-000664/2014/A014

2015. április 15.

E-000880/2014/A002

2014. november 5.

E-000880/2014/A006

2014. november 5.

E-001204/2015/A044

2015. június 12.

E-001204/2015/A045

2015. június 12.
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Faragó Zoltán Attila egyéni vállalkozó

2660

Balassagyar
mat

Faragó Zoltán Attila egyéni vállalkozó

2660

Balassagyar
mat

Teleki utca

4.

Federal Trust Company Korlátolt Felel sség Társaság

1048

Budapest

Megyeri út

196.

Federal Trust Company Korlátolt Felel sség Társaság

1048

Budapest

Fekete Feln ttképzési Korlátolt Felel sség Társaság

3100

Salgótarján

Teleki utca

4.

Megyeri út
BajcsyZsilinszky út
BajcsyZsilinszky út

Fekete Feln ttképzési Korlátolt Felel sség Társaság

3100

Salgótarján

FM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképz Központ,
Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium

6440

FT-Mobil Autósiskola Betéti Társaság

9200

Jánoshalma
Mosonmagya
róvár

FT-Mobil Autósiskola Betéti Társaság

9200

Mosonmagya
róvár

Árpád utca

1106

Budapest

Jászberényi út

1106

Budapest

6000

Kecskemét

Jászberényi út
Aradi vértanúk
tere

6000

Kecskemét

Aradi vértanúk
tere

7200

Dombóvár

Árpád utca

7200

Dombóvár

Árpád utca

9028

Gy r

Fehérvári utca

9028

Gy r

Fehérvári utca

FUVINFO Iroda Információ-szolgáltató és Oktató
Korlátolt Felel sség Társaság
FUVINFO Iroda Információ-szolgáltató és Oktató
Korlátolt Felel sség Társaság
FÜREDI Feln ttképz és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
FÜREDI Feln ttképz és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
GELENCSÉR AUTÓSISKOLA és Szolgáltató Betéti
Társaság
GELENCSÉR AUTÓSISKOLA és Szolgáltató Betéti
Társaság
GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Korlátolt
Felel sség Társaság
GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési Korlátolt
Felel sség Társaság

Béke tér
Árpád utca

196.
13/a. I/3.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
Targoncavezet /)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
13/a. I/3. targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Emel gép kezel , kivétel
13.
targonca
Épít - és anyagmozgató gép
17.
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
17.
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
24-36. VI. kezel je (Emel gépkezel (kivéve
610-612
targonca)
24-36. VI. Épít - és anyagmozgató gép
610-612
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
3.
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
3.
targonca))
Épít -és anyagmozgató gép
kezel je( Emel gépkezel ( kivéve
5. fszt. 1. targonca))
Épít -és anyagmozgató gép
5. fszt. 1. kezel je( Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
75.
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
75.
kezel je (Targoncavezet )

E-000804/2014/A002

2014. október 10.

E-000804/2014/A006

2014. október 10.

E-000323/2014/A005

2014. május 14.

E-000323/2014/A006

2014. május 14.

E-000397/2014/A011

2014. október 10.

E-000397/2014/A012

2014. október 10.

E-000029/2013/A021

2014. július 7.

E-000535/2014/A001

2014. augusztus 19.

E-000535/2014/A003

2014. augusztus 19.

E-000496/2014/A002

2014. augusztus 1.

E-000496/2014/A006

2014. augusztus 1.

E-000120/2014/A013

2014. október 15.

E-000120/2014/A009

2014. október 15.

E-000856/2014/A002

2014. október 28.

E-000856/2014/A006

2014. október 28.

E-000924/2014/A003

2014. november 20.

E-000924/2014/A007

2014. november 20.
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Gy ri M szaki Szakképzési Centrum

9024

Gy r

Nádor tér

4.

Gy ri M szaki Szakképzési Centrum

9024

Gy r

Nádor tér

4.

HALASI ATI Kereskedelmi, Oktatásszervez és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

6400

Kiskunhalas

Jósika u.

1.

HALASI ATI Kereskedelmi, Oktatásszervez és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

6400

Kiskunhalas

Jósika u.

1.

7020

Dunaföldvár

Fehérvári u.

17.

7020

Dunaföldvár

Fehérvári u.

17.

hatPEDÁL Autósiskola Betéti Társaság

6000

Kecskemét

Pet fi Sándor
utca

14. 9.
em. 45.

hatPEDÁL Autósiskola Betéti Társaság
HIDRA Feln ttképz Központ Korlátolt Felel sség
Társaság

6000

Kecskemét

Pet fi Sándor
utca

14. 9.
em. 45.

1105

Budapest

Cserkesz u.

20.

1105

Budapest

Cserkesz u.

20.

Hambalkó és Társa Autósiskola Szállítási és Oktatási
Korlátolt Felel sség Társaság
Hambalkó és Társa Autósiskola Szállítási és Oktatási
Korlátolt Felel sség Társaság

HIDRA Feln ttképz Központ Korlátolt Felel sség
Társaság
HOMOKI és TÁRSA Járm vezet -képz , Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság
HOMOKI és TÁRSA Járm vezet -képz , Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

2100

Gödöll

Mátyás király u.

5.

2100

Gödöll

Mátyás király u.

5.

4700

Mátészalka

Kölcsey út

10.

4700

Mátészalka

Kölcsey út

10.

9330

Kapuvár

Kossuth L utca

17.

HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Korlátolt
Felel sség Társaság

9330

Kapuvár

Kossuth L utca

17.

ideál-FARKAS Kereskedelmi Korlátolt Felel sség
Társaság

5100

Jászberény

Táncsics M út

2.

HORLUX Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
HORLUX Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Korlátolt
Felel sség Társaság

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gép-kezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Targoncavezet
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-001285/2015/A002

2015. július 1.

E-001285/2015/A003

2015. július 1.

E-000137/2014/A001

2014. február 10.

E-000137/2014/A002

2014. február 10.

E-000833/2014/A001

2014. október 15.

E-000833/2014/A004

2014. október 15.

E-000968/2014/A003

2014. december 12.

E-000968/2014/A006

2014. december 12.

E-000521/2014/A001

2014. augusztus 7.

E-000521/2014/A007

2014. augusztus 7.

E-000539/2014/A001

2014. augusztus 19.

E-000539/2014/A003

2014. augusztus 19.

E-000430/2014/A033

2015. február 3.

E-000430/2014/A037

2015. február 3.

E-000497/2014/A005

2014. augusztus 1.

E-000497/2014/A007

2014. augusztus 1.

E-000672/2014/A003

2014. szeptember 8.
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ideál-FARKAS Kereskedelmi Korlátolt Felel sség
Társaság
INDEX Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gépjárm vezet -képz Korlátolt Felel sség Társaság

32.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

6.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)

5100

Jászberény

Táncsics M út

2.

5000

Szolnok

Százados utca

1.

5000

Szolnok

Százados utca

1.

9700

Szombathely

9700

Szombathely

Pet fi Sándor
utca
Pet fi Sándor
utca

3530

Miskolc

Széchenyi út

3530

Miskolc

Széchenyi út

INTEK Oktatási Zártkör en M köd Részvénytársaság

1188

Budapest

INTEK Oktatási Zártkör en M köd Részvénytársaság
ISD DUNAFERR Dunai Vasm Zártkör en M köd
Részvénytársaság

1188

Budapest

Orgonafüzér
utca
Orgonafüzér
utca

2400

Dunaújváros

Vasm tér

1-3.

2400

Dunaújváros

Vasm tér

1-3.

3525

Miskolc

Kis-Hunyad u.

1.

3525

Miskolc

Kis-Hunyad u.

1.

5130

Jászapáti

Vasút út

2.

7400

Kaposvár

7400

Kaposvár

48-as Ifjúság
útja
48-as Ifjúság
útja

7400

Kaposvár

Virág utca

INDEX Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gépjárm vezet -képz Korlátolt Felel sség Társaság
INFORG Oktató, Tervez , Szervez Korlátolt
Felel sség Társaság
INFORG Oktató, Tervez , Szervez Korlátolt
Felel sség Társaság
INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

ISD DUNAFERR Dunai Vasm Zártkör en M köd
Részvénytársaság
Jakab Oktatási és Szakképzési Korlátolt Felel sség
Társaság
Jakab Oktatási és Szakképzési Korlátolt Felel sség
Társaság
Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium,
Szakképz Iskola, Kollégium
KAPOS BRÓKER Befektetési Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság
KAPOS BRÓKER Befektetési Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság
Kaposvári Szakképzési Centrum
KARAKTER Számítástechnikai, Elektronikai Korlátolt
Felel sség Társaság

5000

Szolnok

Szapáry u.

3.
3.
90. 1.
em. 1.
90. 1.
em. 1.

32.
32.

7. fsz. 6.
7. fsz. 6.

E-000672/2014/A006

2014. szeptember 8.

E-000830/2014/A001

2014. október 15.

E-000830/2014/A002

2014. október 15.

E-000531/2014/A015

2014. szeptember 11.

E-000531/2014/A018

2014. szeptember 11.

E-000510/2014/A015

2014. szeptember 8.

E-000510/2014/A016

2014. szeptember 8.

E-000970/2014/A001

2014. december 12.

E-000970/2014/A002

2014. december 12.

E-000688/2014/A013

2014. november 17.

E-000688/2014/A011

2014. november 17.

E-000081/2014/A006

2014. július 21.

E-000081/2014/A010

2014. július 21.

E-001139/2015/A002

2015. március 20.

E-000781/2014/A026

2015. május 7.

E-000781/2014/A027

2015. május 7.

E-001287/2015/A006

2015. július 1.

E-000104/2014/A018

2014. szeptember 24.
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KARAKTER Számítástechnikai, Elektronikai Korlátolt
Felel sség Társaság

5000

Szolnok

Szapáry u.

6.

KEKOK Közép-Európai Képzési és Oktatási Központ
Korlátolt Felel sség Társaság

2170

Aszód

Falujárók útja

44.

KEKOK Közép-Európai Képzési és Oktatási Központ
Korlátolt Felel sség Társaság

2170

Aszód

Kelemenné Neubauer Marianna egyéni vállalkozó

9900

Körmend

Falujárók útja
Rákóczi Ferenc
út

44.
13. Fsz.
2.

Kelemenné Neubauer Marianna egyéni vállalkozó
KELLA SZAKMAI KÉPZÉSEK Feln ttképz és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

9900

Körmend

Rákóczi Ferenc
út

13. Fsz.
2.

5000

Szolnok

Kápolna utca

12.

KELLA SZAKMAI KÉPZÉSEK Feln ttképz és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

5000

Szolnok

Kápolna utca

12.

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Kft.

1106

Budapest

Fehér út

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképz Kft.

1106

Budapest

Fehér út

1. B. ép.
V. em.
1. B. ép.
V. em.

Keresked k, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete

5600

Békéscsaba

Dr. Becsey O.
u.

4/1

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

6400

Kiskunhalas

Kazinczy utca

5.

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

6400

Kiskunhalas

Kazinczy utca

5.

KISKUN-NEXT Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

6000

Kecskemét

Nagyk rösi út

12.

KISKUN-NEXT Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

6000

Kecskemét

Nagyk rösi út

12.

2642

Nógrád

Mátyás király út

1.

2642

Nógrád

Mátyás király út

1.

2315

Szigethalom

Széchenyi u

1.

KONI Kereskedelmi, Szállítási és Oktatási Betéti
Társaság
KONI Kereskedelmi, Szállítási és Oktatási Betéti
Társaság
KONIFO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)képzési programja
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
targonca/szakmairány)képzési
programja
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000104/2014/A017

2014. szeptember 24.

E-001224/2015/A002

2015. május 15.

E-001224/2015/A006

2015. május 15.

E-000239/2014/A001

2014. március 26.

E-000239/2014/A002

2014. március 26.

E-001229/2015/A001

2015. május 15.

E-001229/2015/A006

2015. május 15.

E-000101/2014/A062

2014. szeptember 24.

E-000101/2014/A023

2014. augusztus 19.

E-000063/2013/A052

2015. május 28.

E-001289/2015/A006

2015. július 1.

E-001289/2015/A007

2015. július 1.

E-000106/2014/A001

2014. szeptember 8.

E-000106/2014/A005

2014. szeptember 8.

E-000783/2014/A002

2014. október 3.

E-000783/2014/A006

2014. október 3.

E-000741/2014/A004

2014. szeptember 24.
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KONIFO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

2315

Koroknai Imre egyéni vállalkozó

4060

Koroknai Imre egyéni vállalkozó

4060

Balmazújváro
s
Balmazújváro
s

1214

Körút Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
KÖVOSZ Környezetvédelmi és Vízügyi
Oktatásszervez Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felel sség Társaság
KÖVOSZ Környezetvédelmi és Vízügyi
Oktatásszervez Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felel sség Társaság
KVALITÁS M szaki, Gazdasági, Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
KVALITÁS M szaki, Gazdasági, Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

Szigethalom

Széchenyi u

1.

Szegf utca

8.

Szegf utca

8.

Budapest

Kossuth Lajos
u.

117.

6750

Algy

külterület

01767/61
.

6750

Algy

külterület

01767/61
.

7400

Kaposvár

Rozmaring utca 12.

7400

Kaposvár

Rozmaring utca 12.

LENSIT Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság

4400

Nyíregyháza

Búza tér

3

LENSIT Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság

4400

Nyíregyháza

Búza tér

3

4025

Debrecen

Széchenyi utca

8. fsz. 2.

4025

Debrecen

Széchenyi utca

8. fsz. 2.

Levrik Knowledge Korlátolt Felel sség Társaság

1066

Budapest

Lovag utca

22. fszt.

LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság

5000

Szolnok

Kossuth u.

3.

LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság

5000

Szolnok

Kossuth u.

3.

1024

Budapest

1024

Budapest

Fényes Elek
utca
Fényes Elek
utca

1098

Budapest

Dési Huber u.

LÉVAI-AUTÓSISKOLA Szervez és Oktató Korlátolt
Felel sség Társaság
LÉVAI-AUTÓSISKOLA Szervez és Oktató Korlátolt
Felel sség Társaság

Magyar Közút Nonprofit Zártkör en M köd
Részvénytársaság
Magyar Közút Nonprofit Zártkör en M köd
Részvénytársaság
MAJSAI AUTÓSISKOLA SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELEL SSÉG TÁRSASÁG

7-13.
7-13.
5-7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép kezel kivéve
targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000741/2014/A005

2014. szeptember 24.

E-000118/2014/A001

2014. szeptember 16.

E-000118/2014/A003

2014. szeptember 16.

E-000150/2014/A002

2014. augusztus 1.

E-001009/2015/A001

2015. január 6.

E-001009/2015/A003

2015. január 6.

E-000881/2014/A001

2014. november 5.

E-000881/2014/A005

2014. november 5.

E-000528/2014/A003

2014. augusztus 19.

E-000528/2014/A004

2014. augusztus 19.

E-001259/2015/A002

2015. június 12.

E-001259/2015/A006

2015. június 12.

E-000931/2014/A026

2015. szeptember 9.

E-000370/2014/A001

2014. június 5.

E-000370/2014/A002

2014. június 5.

E-000974/2014/A002

2014. december 12.

E-000974/2014/A006

2014. december 12.

E-000228/2014/A001

2014. március 26.
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MAJSAI AUTÓSISKOLA SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELEL SSÉG TÁRSASÁG

1099

Budapest

Dési Huber u.

5-7.

Makár Oktatásszervez és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

7635

Pécs

Alsómakár d l

37.

3530

Miskolc

Széchenyi út

88.

3530

Miskolc

88.

1087

Budapest

Széchenyi út
Könyves
Kálmán krt.

1087

Budapest

Könyves
Kálmán krt.

54-60.

MEISZTERICS AUTÓSISKOLA és Termel , Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felel sség Társaság
8700

Marcali

Gorkij utca

28.

MEISZTERICS AUTÓSISKOLA és Termel , Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felel sség Társaság
8700

Marcali

Gorkij utca

28.

Mentor Baptista Gimnázium és Szakképz Iskola

Miskolc

Bocskai u.

10.

MATÉRIA, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
MATÉRIA, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
MÁV Szolgáltató Központ Zártkör en M köd
Részvénytársaság
MÁV Szolgáltató Központ Zártkör en M köd
Részvénytársaság

Mez kövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképz
Iskola
Mez kövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképz
Iskola

3529

54-60.

3400

Mez kövesd

3400

Mez kövesd

gróf Zichy
János utca
gróf Zichy
János utca

MINERVA 90" Fels oktatási és Tanfolyamszervez
Korlátolt Felel sség Társaság

8000

Székesfehérv
ár

Móri út

16.

MINERVA 90" Fels oktatási és Tanfolyamszervez
Korlátolt Felel sség Társaság

8000

Székesfehérv
ár

Móri út

16.

Minerva Bridge Korlátolt Felel sség Társaság

6726

Szeged

Bíbic utca

22.

Miskolci Feln ttképz Központ Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felel sség Társaság

3530

Miskolc

Soltész Nagy
Kálmán u.

10.

Miskolci Feln ttképz Központ Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felel sség Társaság

3530

Miskolc

Soltész Nagy
Kálmán u.

10.

Miskolci Szakképzési Centrum

3527

Miskolc

Soltész Nagy
Kálmán utca

10.

18.
18.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Targoncavezet
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel -kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (a szakmairány
megjelölésével (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-000228/2014/A002

2014. március 26.

E-001085/2015/A007

2015. április 22.

E-000094/2014/A016

2014. augusztus 19.

E-000094/2014/A019

2014. augusztus 19.

E-000676/2014/A001

2014. szeptember 8.

E-000676/2014/A002

2014. szeptember 8.

E-000549/2014/A002

2014. augusztus 19.

E-000549/2014/A006

2014. augusztus 19.

E-000041/2013/A035

2015. április 16.

E-001087/2015/A011

2015. február 19.

E-001087/2015/A012

2015. február 19.

E-000545/2014/A001

2014. augusztus 19.

E-000545/2014/A009

2014. december 4.

E-000034/2013/A017

2014. szeptember 8.

E-000110/2014/A002

2014. február 06.

E-000110/2014/A003

2014. február 06.

E-001290/2015/A005

2015. július 1.
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Miskolci Szakképzési Centrum
Mondo-Libro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
Mondo-Libro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

3527

Miskolc

Soltész Nagy
Kálmán utca

10.

1037

Budapest

Bokor u.

1037

Budapest

Bokor u.

17-21. I.
em.
17-21. I.
em.

7370

Sásd

Kolozsvár utca

16.

7370

Sásd

16.

MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

4400

Nyíregyháza

MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület

4400

Nyíregyháza

Kolozsvár utca
Országzászló
tér
Országzászló
tér

MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Korlátolt
Felel sség Társaság

1078

Budapest

Hernád utca

M-STÚDIUM Oktatásszervez Korlátolt Felel sség
Társaság
M-STÚDIUM Oktatásszervez Korlátolt Felel sség
Társaság

M szaki Természettudományi Energetikai Szakmák
Hajdú-Bihar Megyei Egyesület (MTESZ Hajdú-Bihar
Megyei Egyesület)
M szaki Természettudományi Energetikai Szakmák
Hajdú-Bihar Megyei Egyesület (MTESZ Hajdú-Bihar
Megyei Egyesület)
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési
Közhasznú Nonprofit Kft.
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési
Közhasznú Nonprofit Kft.
NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

8.
8.
40.
3/36/a.
ép.

4030

Debrecen

Vágóhíd u.

3. I/2.

4030

Debrecen

Vágóhíd u.

3. I/2.

8800

Nagykanizsa

Erdész utca

30.

8800

Nagykanizsa

Erdész utca

30.

2319

Szigetújfalu

Arany János
utca

13.

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

2319

Szigetújfalu

Arany János
utca

NÉV 2012 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

1101

Budapest

Hungária krt.

NÉV 2012 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

1101

Budapest

Hungária krt.

13.
5-7. 1.
ép. 1. em
5.
5-7. 1.
ép. 1. em
5.

NEW YORK NYELVISKOLA Képzési és Vizsgacentrum
Korlátolt Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Rákóczi út

16.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány

E-001290/2015/A006

2015. július 1.

E-000336/2014/A013

2014. augusztus 27.

E-000336/2014/A009

2014. augusztus 27.

E-000207/2014/A011

2014. augusztus 28.

E-000207/2014/A015

2014. augusztus 28.

E-000133/2014/A005

2014. június 20.

E-000133/2014/A006

2014. június 20.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000292/2014/A002

2015. május 21.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je ( Emel gépkezel (kivéve
targonca)

E-001213/2015/A015

2015. szeptember 2.

E-001213/2015/A001

2015. május 7.

E-000222/2014/A013

2015. április 22.

E-000222/2014/A014

2015. április 22.

E-000877/2014/A004

2014. november 5.

E-000877/2014/A005

2014. november 5.

E-000060/2013/A001

2013. november 14.

E-000060/2013/A002

2013. november 14.

E-000142/2014/A013

2014. augusztus 1.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel ( kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép-kezel )

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép kezel )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakirány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - Emel gépkezel (kivéve
targoncavezet ) szakirány
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
Targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
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NEW YORK NYELVISKOLA Képzési és Vizsgacentrum
Korlátolt Felel sség Társaság
NiT Kamionsuli Fuvarozási és
Központ Korlátolt Felel sség
NiT Kamionsuli Fuvarozási és
Központ Korlátolt Felel sség

Logisztikai Oktatási
Társaság
Logisztikai Oktatási
Társaság

Nógrádi Gazdaságfejleszt Nonprofit Korlátolt
Felel sség Társaság
Nógrádi Gazdaságfejleszt Nonprofit Korlátolt
Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Rákóczi út

16.

1108

Budapest

Újhegyi út

3/a-5

1108

Budapest

Újhegyi út

3/a-5

3100

Salgótarján

Alkotmány út

9/a.

3100

Salgótarján

Alkotmány út

9/a.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

4400

Nyíregyháza

Dugonics utca

10-12.

OKJ CENTRUM Korlátolt Felel sség Társaság

6726

Szeged

Ökörszem utca

5.

OKJ CENTRUM Korlátolt Felel sség Társaság

6726

Szeged

Ökörszem utca

5.

3000

Hatvan

Tanács út

9.

3000

Hatvan

Tanács út

9.

OKTATÁSI STÚDIÓ 90 Szolgáltató és Oktatási Korlátolt
Felel sség Társaság
3529

Miskolc

Csabai kapu

25.

OKTATÁSI STÚDIÓ 90 Szolgáltató és Oktatási Korlátolt
Felel sség Társaság
3529

Miskolc

Csabai kapu

25.

OKTÁV Továbbképz Központ Zártkör en M köd
Részvénytársaság

2509

Esztergomkertváros

Wesselényi u.

35-39.

OKTÁV Továbbképz Központ Zártkör en M köd
Részvénytársaság

2509

Esztergomkertváros

Wesselényi u.

35-39.

1104

Budapest

Harmat u.

67/c. I/5.

1104

Budapest

Harmat u.

3100

Salgótarján

Ybl Miklós út

67/c. I/5.
41. 1.
em. 7.

3100

Salgótarján

Ybl Miklós út

41. 1.
em. 7.

OK-TAT-60 Oktatást Szervez és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
OK-TAT-60 Oktatást Szervez és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

ORSA Oktatási, Kerekedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
ORSA Oktatási, Kerekedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Országos Feln ttképzési Oktatási Központ Korlátolt
Felel sség Társaság
Országos Feln ttképzési Oktatási Központ Korlátolt
Felel sség Társaság

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakirány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel - kivéve
targonca szakirány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-000142/2014/A014

2014. augusztus 1.

E-000721/2014/A002

2014. szeptember 16.

E-000721/2014/A006

2014. szeptember 16.

E-000148/2014/A016

2014. március 12.

E-000148/2014/A009

2014. február 10.

E-001291/2015/A033

2015. július 9.

E-000846/2014/A019

2014. november 17.

E-000846/2014/A020

2014. november 17.

E-000289/2014/A027

2014. július 21.

E-000289/2014/A025

2014. július 21.

E-000042/2013/A004

2013. november 12.

E-000042/2013/A006

2013. november 12.

E-000495/2014/A089

2014. augusztus 27.

E-000495/2014/A090

2014. augusztus 27.

E-000546/2014/A001

2014. augusztus 19.

E-000546/2014/A006

2014. augusztus 19.

E-000359/2014/A033

2014. július 22.

E-000359/2014/A063

2014. július 22.
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Országos Képz és Vizsgaszervez Intézet Korlátolt
Felel sség Társaság
Országos Képz és Vizsgaszervez Intézet Korlátolt
Felel sség Társaság
Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz
Korlátolt Felel sség Társaság

1173

Budapest

Napkelet utca

34.

1173

Budapest

1111

Budapest

Napkelet utca
M egyetem
rkp.

34.
3. St. ép.
412.

1111

Budapest

M egyetem
rkp.

3. St. ép.
412.

2377

Örkény

F út

5-7.

2377

Örkény

F út

5-7.

2400

Dunaújváros

K ris u.

17.

7623

Pécs

5.

Pápai Szakképzési Centrum

8500

Pápa

Rét utca
Erkel Ferenc
utca

PARTNER-T-HAJDU Gépjárm vezet -képz Korlátolt
Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Széchenyi utca

26.

PARTNER-T-HAJDU Gépjárm vezet -képz Korlátolt
Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Széchenyi utca

26.

Országos Munkavédelmi Képz és Továbbképz
Korlátolt Felel sség Társaság
Pálóczi Horváth István Mez gazdasági Szakképz
Iskola és Kollégium
Pálóczi Horváth István Mez gazdasági Szakképz
Iskola és Kollégium
Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképz
Iskola és Általános Iskola
PANNON OKTATÁSI KÖZPONT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

Pécsi Szakképzési Centrum

39.

7622

Pécs

Batthyány utca

1-3.

1053

Budapest

Szép utca

2.

1053

Budapest

Szép utca

2.

1048

Budapest

Lakkozó utca

1048

Budapest

Lakkozó utca

PRECÍZ Biztonságtechnikai és szaktanácsadó Kft

6721

Szeged

Füredi utca

PRECÍZ Biztonságtechnikai és szaktanácsadó Kft

6721

Szeged

Füredi utca

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó
Zártkör en M köd Részvénytársaság
PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó
Zártkör en M köd Részvénytársaság
Petra Security Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási
Korlátolt Felel sség Társaság
Petra Security Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási
Korlátolt Felel sség Társaság

50. 2.
em. 7.
50. 2.
em. 7.
3. I. em.
6.
3. I. em.
6.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000952/2014/A015

2014. december 2.

E-000952/2014/A019

2014. december 2.

E-000668/2014/A006

2014. szeptember 2.

E-000668/2014/A007

2014. szeptember 2.

E-000057/2013/A009

2014. október 6.

E-000057/2013/A013

2014. október 6.

E-000272/2014/A020

2014. augusztus 27.

E-000238/2014/A007

2015. szeptember 2.

E-001292/2015/A007

2015. július 1.

E-001147/2015/A001

2015. március 20.

E-001147/2015/A005

2015. március 20.

E-001293/2015/A004

2015. július 1.

E-000026/2013/A014

2014. augusztus 19.

E-000026/2013/A018

2014. augusztus 19.

E-001136/2015/A013

2015. március 12.

E-001136/2015/A014

2015. március 12.

E-000257/2014/A001

2014. április 7.

E-000257/2014/A005

2014. április 7.
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Primex Oktatási Korlátolt Felel sség Társaság
PRISMA-TANODA Oktatási és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
PRISMA-TANODA Oktatási és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

1165

8000
8000

Budapest
Székesfehérv
ár
Székesfehérv
ár

Kövirózsa utca

Várkörút
Várkörút

8. b. ép.
3. 2. em.
3.
3. 2. em.
3.

PROBITAS PLUS Korlátolt Felel sség Társaság

4069

Egyek

sz út

7.

PROBITAS PLUS Korlátolt Felel sség Társaság

4069

Egyek

sz út

PROFI Autósiskola Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság

6640

Csongrád

Hunyadi tér

7.
10. B.
lház. 3.
em. 8.

PROFISSIMUS Tanácsadó Iroda Korlátolt Felel sség
Társaság

7761

Kozármisleny

Mikszáth
Kálmán utca

31.

PROFISSIMUS Tanácsadó Iroda Korlátolt Felel sség
Társaság

7761

Kozármisleny

Mikszáth
Kálmán utca

31.

1024

Budapest

1024

Budapest

Rómer Flóris
utca
Rómer Flóris
utca

Providus Alapítvány

5742

Elek

Gyulai út

18.

Providus Alapítvány

5742

Elek

Gyulai út

18.

Qualifix Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

7636

Pécs

Illyés Gyula út

76. 2/7.

Rácz József egyéni vállalkozó

6640

Csongrád

Ady Endre utca

30/a

PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervez Korlátolt
Felel sség Társaásg
PRO-SEC Kiadói, Oktatói és Szervez Korlátolt
Felel sség Társaásg

34.
34.

Rácz József egyéni vállalkozó

6640

Csongrád

Ady Endre utca

30/a

Ringroup Oktató Korlátolt Felel sség Társaság

1119

Budapest

Vahot utca

6.

Ringroup Oktató Korlátolt Felel sség Társaság

1119

Budapest

Vahot utca

6.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel ) kivéve
targonca
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je ( targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je(emel gép-kivéve targonca
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
targonca/)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (Kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je -targoncavezet
szakmairány
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je - emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
Targonca))

E-001203/2015/A008

2015. július 15.

E-000100/2014/A012

2015. június 24.

E-000100/2014/A013

2015. június 24.

E-000720/2014/A006

2014. szeptember 16.

E-000720/2014/A008

2014. szeptember 16.

E-000234/2014/A003

2014. március 26.

E-000010/2013/A004

2014. október 10.

E-000010/2013/A006

2014. október 10.

E-000343/2014/A003

2014. május 19.

E-000343/2014/A004

2014. május 19.

E-001050/2015/A007

2015. június 22.

E-001050/2015/A009

2015. június 22.

E-000212/2014/A005

2014. október 1.

E-001125/2015/A001

2015. március 9.

E-001125/2015/A002

2015. március 9.

E-000011/2013/A015

2014. szeptember 8.

E-000011/2013/A016

2014. szeptember 8.
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RITMO Gépjárm vezet -képz Korlátolt Felel sség
Társaság

Szombathely

Puskás Tivadar
utca

9700

Szombathely

Puskás Tivadar
utca

7.

ROGÉP Oktató és Környezetvédelmi Korlátolt
Felel sség Társaság

7632

Pécs

Móra F utca

89.

ROGÉP Oktató és Környezetvédelmi Korlátolt
Felel sség Társaság

7632

Pécs

Móra F utca

89.

2500

Esztergom

RITMO Gépjárm vezet -képz Korlátolt Felel sség
Társaság

RUTIN-OKT. Oktató, Továbbképz és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
RUTIN-OKT. Oktató, Továbbképz és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság

9700

Kossuth Lajos
u.
Kossuth Lajos
u.

7.

40.

2500

Esztergom

SA-JÓ Oktató, Továbbképz és Személyszállító Betéti
Társaság

3399

Andornaktály
a

Hild József út

11.

SA-JÓ Oktató, Továbbképz és Személyszállító Betéti
Társaság

3399

Andornaktály
a

Hild József út

11.

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Korlátolt
Felel sség Társaság

4220

Hajdúböször
mény

Király Jen tér

1. fszt. 4.

SKC-Consulting Korlátolt Felel sség Társaság

1138

Budapest

Népfürd utca

22.

SKC-Consulting Korlátolt Felel sség Társaság

1138

Budapest

Népfürd utca

22.

SOF R Gépjárm vezet Oktató Betéti Társaság

6800

Hódmez vás
árhely

Dr. Rapcsák
András út

20.

SOF R Gépjárm vezet Oktató Betéti Társaság

6800

Hódmez vás
árhely

Soproni Szakképzési Centrum

9400

Sopron

Dr. Rapcsák
András út
Virágoskert
utca

1073

Budapest

Erzsébet krt.

7.

1073

Budapest

Erzsébet krt.

7.

7624

Pécs

Bálicsi út

23.

SOTER-LINE Oktatási Továbbképz és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
SOTER-LINE Oktatási Továbbképz és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
SPORT PHOENIX Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt
Felel sség Társaság

40.

20.
7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je ( Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel , kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép kezel
(Emel gépkezel (kivéve
targonca))

E-000838/2014/A002

2014. október 15.

E-000838/2014/A006

2014. október 15.

E-000797/2014/A001

2014. október 6.

E-000797/2014/A005

2014. október 6.

E-000681/2014/A002

2014. szeptember 8.

E-000681/2014/A006

2014. szeptember 8.

E-000431/2014/A001

2014. július 7.

E-000431/2014/A002

2014. július 7.

E-000407/2014/A002

2014. június 20.

E-000290/2014/A013

2015. április 9.

E-000290/2014/A001

2014. július 21.

E-001310/2015/A001

2015. július 15.

E-001310/2015/A003

2015. július 15.

E-001296/2015/A001

2015. július 1.

E-000201/2014/A083

2014. június 20.

E-000201/2014/A084

2014. június 20.

E-000209/2014/A002

2014. március 18.
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SPORT PHOENIX Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt
Felel sség Társaság
START Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
START Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
SÜVEGES Autósiskola, Oktatási, Tanácsadói,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
SÜVEGES Autósiskola, Oktatási, Tanácsadói,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
Szadai és Társa Gazdasági Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság
Szak-Instrukt oktatásszervez , oktató, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
Szak-Instrukt oktatásszervez , oktató, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

7624

Pécs

Bálicsi út

23.

8800

Nagykanizsa

Arany János u.

8.

8800

Nagykanizsa

Arany János u.

8.

6100

Kiskunfélegy
háza

Klapka u.

8.

6100

Kiskunfélegy
háza

8.

2113

Erd kertes

Klapka u.
Cseresznye
fasor

1033

Budapest

Leányfalu u.

10.

1033

Budapest

Leányfalu u.

10.

20.

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkör en m köd
Részvénytársaság

1119

Budapest

Mérnök utca

39.

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zártkör en m köd
Részvénytársaság

1119

Budapest

Mérnök utca

39.

SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató
Központ Korlátolt Felel sség Társaság

8900

Zalaegerszeg

Rákóczi u.

4-8.

SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató
Központ Korlátolt Felel sség Társaság

8900

Zalaegerszeg

4-8.

Szegedi Szakképzési Centrum

6725

Szeged

Rákóczi u.
Kálvária
sugárút

Szekeres János egyéni vállalkozó

5000

Szolnok

Debreceni u.

51.

Szekeres János egyéni vállalkozó

5000
6090

Debreceni u.
Bankos Károly
utca

51.

Szent Imre Szakképz Iskola

Szolnok
Kunszentmikl
ós

Szervíz Oktatási Központ Gépjárm Vezet képz
Korlátolt Felel sség Társaság

1201

Budapest

Helsinki út

84-86.

5.
81. 1.
em. 103.

Épít - és anyagmozgató gép kezel
(Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép-kezel -kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
targonca/szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)

E-000209/2014/A006

2014. március 18.

E-000124/2014/A001

2014. szeptember 24.

E-000124/2014/A002

2014. szeptember 24.

E-000229/2014/A002

2014. március 26.

E-000229/2014/A006

2014. március 26.

E-000918/2014/A003

2015. március 9.

E-000511/2014/A004

2014. augusztus 1.

E-000511/2014/A008

2014. augusztus 1.

E-000299/2014/A004

2014. augusztus 19.

E-000299/2014/A005

2014. augusztus 19.

E-000320/2014/A011

2015. augusztus 3.

E-000320/2014/A012

2015. augusztus 3.

E-001297/2015/A004

2015. július 1.

E-000205/2014/A002

2014. március 18.

E-000205/2014/A006

2014. március 18.

E-000188/2014/A085

2014. május 13.

E-001316/2015/A003

2015. augusztus 3.
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1201

Budapest

Helsinki út

81. 1.
em. 103.

3300

Eger

Ceglédi út

10/a.

SZE-SIM TEAM Oktató és Mérnöki Tanácsadó
Szolgáltató Betéti Társaság

3300

Eger

Ceglédi út

10/a.

SZÉV Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

3527

Miskolc

BajcsyZsilinszky utca

17. II.
em.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

Miskolc

BajcsyZsilinszky utca

17. II.
em.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

Budapest

Vörösmarty
utca

47/a.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)

Szervíz Oktatási Központ Gépjárm Vezet képz
Korlátolt Felel sség Társaság
SZE-SIM TEAM Oktató és Mérnöki Tanácsadó
Szolgáltató Betéti Társaság

SZÉV Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság
SZÓKRATÉSZ Külgazdasági Akadémia Oktatási és
Tanácsadó Kft.

3527

1064

SZÓKRATÉSZ Külgazdasági Akadémia Oktatási és
Tanácsadó Kft.

1064

Budapest

Szombathelyi M szaki Szakképzési Centrum

9700

Szombathely

3600

Vác

3600

Vác

Dr. Csányi
László körút
Dr. Csányi
László körút

1149

Budapest

Angol u.

36.

1149

Budapest

Angol u.

36.

Tatabányai Szakképzési Centrum

2800

Tatabánya

Réti utca

1-5.

Tatabányai Szakképzési Centrum

2800

Tatabánya

Réti utca

1-5.

Terplán Zénó Ferences Szakképz Iskola és
Gimnázium

5100

Jászberény

Szabadság tér

1.

TESCO Akadémia Képzési és Fejlesztési Korlátolt
Felel sség Társaság

2040

Budaörs

Kinizsi út

1-3.

TESCO Akadémia Képzési és Fejlesztési Korlátolt
Felel sség Társaság

2040

Budaörs

Kinizsi út

1-3.

Sz-S Oktató, Oktatásszervez és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
Sz-S Oktató, Oktatásszervez és Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
SZTÁV Feln ttképz zártkör en m köd
Részvénytársaság
SZTÁV Feln ttképz zártkör en m köd
Részvénytársaság

Vörösmarty
utca
Akacs Mihály
utca

47/a.
8-10.

24.
24.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép-kezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve:
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca) szakmairány)

E-001316/2015/A004

2015. augusztus 3.

E-000839/2014/A001

2014. október 15.

E-000839/2014/A006

2014. október 15.

E-000093/2014/A066

2014. október 28.

E-000093/2014/A070

2014. október 28.

E-000452/2014/A011

2014. július 21.

E-000452/2014/A012

2014. július 21.

E-001302/2015/A002

2015. július 1.

E-000814/2014/A001

2014. október 10.

E-000814/2014/A007

2014. október 10.

E-000454/2014/A033

2014. augusztus 19.

E-000454/2014/A037

2014. augusztus 19.

E-001303/2015/A003

2015. július 1.

E-001303/2015/A004

2015. július 1.

E-000151/2014/A007

2014. február 10.

E-000901/2014/A001

2014. november 17.

E-000901/2014/A002

2014. november 17.
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TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

2800

Tatabánya

Kossuth Lajos
utca

106.

TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

2800

Tatabánya

Kossuth Lajos
utca

106.

8900

Zalaegerszeg

Dísz tér

8900

Zalaegerszeg

Dísz tér

7. II.
emelet
8. II.
emelet

3213

Atkár

F út

88.

3213

Atkár

F út

88.

TOPIDO Járm vezet képz , Oktató, Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság

9700

Szombathely

Welther Károly
u.

17.

TOPIDO Járm vezet képz , Oktató, Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság

9700

Szombathely

Welther Károly
u.

17.

TÓTH ISTVÁN LAJOS egyéni vállalkozó

5420

Túrkeve

Tompa Mihály
utca

7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel /kivéve
targonca/)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

Túrkeve

Tompa Mihály
utca

7.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

42.

42.

TIT Öveges József Ismeretterjeszt és Szakképz
Egyesület
TIT Öveges József Ismeretterjeszt és Szakképz
Egyesület
T-M-M-T SZTÁRPLUSZ M szaki Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság
T-M-M-T SZTÁRPLUSZ M szaki Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság

TÓTH ISTVÁN LAJOS egyéni vállalkozó

5420

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép kezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet ))

TRANSZPORT STUDIUM Korlátolt Felel sség
Társaság

1185

Budapest

József Attila
utca

TRANSZPORT STUDIUM Korlátolt Felel sség
Társaság

1185

Budapest

József Attila
utca

TRÉNING STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

8000

Székesfehérv
ár

Palotai út

174.

TRÉNING STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felel sség
Társaság

8000

Székesfehérv
ár

Palotai út

174.

Türr István Képz és Kutató Intézet

1054

Budapest

Széchenyi u.

14.

Türr István Képz és Kutató Intézet

1054

Budapest

Széchenyi u.

14.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

124.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

TÜSKE Kereskedelmi Vállalkozó és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság

2040

Budaörs

Budapesti út

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gép-kezel (kivéve
targonca))

E-000236/2014/A001

2014. március 26.

E-000236/2014/A002

2014. március 26.

E-000803/2014/A001

2014. október 10.

E-000803/2014/A002

2014. október 10.

E-001115/2015/A001

2015. március 2.

E-001115/2015/A002

2015. március 2.

E-000500/2014/A001

2014. augusztus 1.

E-000500/2014/A002

2014. augusztus 1.

E-000848/2014/A001

2014. október 28.

E-000848/2014/A005

2014. október 28.

E-000208/2014/A001

2014. március 18.

E-000208/2014/A002

2014. március 18.

E-000352/2014/A009

2014. július 7.

E-000352/2014/A011

2014. július 7.

E-00001/2013/A054

2014. szeptember 2.

E-00001/2013/A072

2014. szeptember 8.

E-001069/2015/A016

2015. március 20.
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2040

Budaörs

Budapesti út

1041

Budapest

Szigeti J. u.

1041

Budapest

Szigeti J. u.

Vay Ádám Gimnázium, Mez gazdasági Szakképz
Iskola és Kollégium

4561

Baktalóránthá
za
Naményi út

7.

Vecsési Ipartestület

2220

Vecsés

Telepi út

58.

Veress Bálint és társa Ipari és Szolgáltató Betéti
Társaság

4060

Balmazújváro
s

Arany János u.

3.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet
szakmairány)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))

3.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (emel gépkezel (kivéve
targonca))

TÜSKE Kereskedelmi Vállalkozó és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
Újpesti Továbbképz és Általános Szolgáltató Betéti
Társaság
Újpesti Továbbképz és Általános Szolgáltató Betéti
Társaság

Veress Bálint és társa Ipari és Szolgáltató Betéti
Társaság
VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Biztonsági,
Min ségi és Környezeti Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Biztonsági,
Min ségi és Környezeti Szolgáltató Korlátolt
Felel sség Társaság
VLS CENTER Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
VLS CENTER Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felel sség Társaság
VOKSH Oktató, Szervez és Gépjárm vezet képz
Korlátolt Felel sség Társaság
VOKSH Oktató, Szervez és Gépjárm vezet képz
Korlátolt Felel sség Társaság
VÖLGYSÉGI EZERMESTER Szakképzés Szervez
Korlátolt Felel sség Társaság
WEST HORIZONT Kereskedelmi Korlátolt Felel sség
Társaság
Windsor Hungária Oktatási Korlátolt Felel sség
Társaság
WISDOMFORCE CONSULTING Zártkör en M köd
Részvénytársaság
WISDOMFORCE CONSULTING Zártkör en M köd
Részvénytársaság

4060

Balmazújváro
s

Arany János u.

124.
5. 7. em.
44.
5. 7. em.
44.

1143

Budapest

Semsey Andor
utca

25.

1143

Budapest

Semsey Andor
utca

25.

9423

Ágfalva

Ciklámen u.

10.

9423

Ágfalva

10.

8900

Zalaegerszeg

Ciklámen u.
Gárdonyi Géza
utca

8900

Zalaegerszeg

Gárdonyi Géza
utca

7150

Bonyhád

Ady E. utca

1111

Budapest

3527

Miskolc

Budafoki út
József Attila
utca

4025

Debrecen

Miklós utca

4025

Debrecen

Miklós utca

2.

2.
15.
41. a. ép.
2. em. 7.
27. 1.
em. 1.
18. 3.
em. 1011.
18. 3.
em. 10-

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targonca vezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve:
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel kivéve
targonca)
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-001069/2015/A018

2015. március 20.

E-000812/2014/A002

2014. november 17.

E-000812/2014/A003

2014. november 17.

E-000884/2014/A017

2015. február 23.

E-001335/2015/A005

2015. szeptember 2.

E-000221/2014/A002

2014. március 26.

E-000221/2014/A006

2014. március 26.

E-000663/2014/A005

2015. február 6.

E-000663/2014/A006

2015. február 6.

E-000256/2014/A033

2015. augusztus 5.

E-000256/2014/A022

2014. április 7.

E-000883/2014/A001

2014. november 5.

E-000883/2014/A003

2014. november 5.

E-001123/2015/A006

2015. március 9.

E-000384/2014/A053

2014. szeptember 11.

E-000156/2014/A010

2014. december 1.

E-001256/2015/A042

2015. július 9.

E-001256/2015/A044

2015. július 9.
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11.
Work-Plus Nyíregyháza Oktató, Munkaer Kölcsönz
és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Szent István
utca

1. 1. em.
3.
1. 1. em.
3.

Work-Plus Nyíregyháza Oktató, Munkaer Kölcsönz
és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság

4400

Nyíregyháza

Szent István
utca

X-CLASS Korlátolt Felel sség Társaság

1117

Budapest

Fehérvári út

54-56.

X-CLASS Korlátolt Felel sség Társaság

1117

Budapest

Fehérvári út

54-56.

Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gépkezel (kivéve
targonca))
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Emel gép kezel )
Épít - és anyagmozgató gép
kezel je (Targoncavezet )

E-000827/2014/A008

2014. október 14.

E-000827/2014/A009

2014. október 14.

E-000308/2014/A001

2014. május 13.

E-000308/2014/A003

2014. május 13.
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6. sz. melléklet

AZ ÉPÍT IPARBAN HASZNÁLATOS GÉPEK
KATEGÓRIÁBA SOROLÁSI JEGYZÉKE
2009. január 1-t l hatályon kívül!

77
EL

SZÓ

Az épít gépkezel munkakörök képesítéshez kötésér l és az épít gépkezel k képzésér l szóló
6/1980. (I.25.) ÉVM-KPM sz. együttes rendelet rendelkezései szükségessé teszik az épít iparban
használatos gépek kategóriába sorolását.
E jegyzék – melyet a debreceni Ékko Épít ipari, Közszolgáltató, Keresked és Oktató Kft. állított
össze – ehhez kíván segítséget adni az intézmények szakemberei részére, hogy egységes irányelvek
szerint tudjanak a vonatkozó el írásoknak eleget tenni.

Egyes gépkategória megnevezések rövidítései:
- nehézgépek
- könny gépek
- kisgép

NG.
KÖG.
KIG.

A besorolási jegyzék alapján egy gép helyes besorolása négyjegy kódszámból és megnevezésb l
áll, pl. BM-4300 tip. gumikerekes, hidraulikus homlokrakodó besorolása az alábbiak szerint alakul:
a./

F csoport
4. Emel és rakodógép

b./

Gépcsoport
45. Rakodógépek

c./

Gépalcsoport
(besorolás teljes megnevezése)
4511 Gumikerekes homlokrakodó

A besorolások meghatározásánál szükséges a fentieken túl figyelemmel kísérni a „Kezelési Kategória”
jelmagyarázatát, mely a határesetek helyes értelmezésére ad felvilágosítást.
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1. FÖLDMUNKAGÉPEK
11
12
13
14
15
16
17

Univerzális földmunkagépek
Kotrók
Árokásók
Földtolók
Földgyaluk
Földnyes k
Tömörít gépek

Kezelési kategória jelmagyarázata
1./
2./
3./
4./
5./

Egyedi típusonkénti besorolás alapján
NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb üzemi gép önsúly felett
KÖG. 6000 kg üzemi gép önsúly alatt
NG. 4000 kg és 4000 kg-nál nagyobb üzemi gép önsúly felett
KÖG. 4000 kg üzemi gép önsúly alatt
KÖG. 200 kg és 200 kg-nál nagyobb üzemi gép önsúly felett
KIG. 200 kg üzemi gép önsúly alatt
KÖG. 500 kg és 500 kg-nál nagyobb üzemi gép önsúly felett
KIG. 500 kg üzemi gép önsúly alatt

Kódszám

Megnevezés

Kezelési kategória

1

FÖLDMUNKAGÉPEK

11
1111
1121

Univerzális földmunkagépek
Traktoralapú gumikerekes, univerzális földmunkagép
Traktoralapú lánctalpas, univerzális földmunkagép

12
1211
1212
1213
1221
1222
1223
1231
1232
1241
1242
1245

Kotrók (exkavátorok)
Gumikerekes mechanikus kotró
Gumikerekes hidraulikus kotró
Gumikerekes teleszkópos kotró
Lánctalpas mechanikus kotró
Lánctalpas hidraulikus kotró
Lánctalpas teleszkópos kotró
Mechanikus autókotró
Hidraulikus autókotró
Vedersoros úszókotrók
Szívó-nyomó úszókotró
Markoló úszókotró

1251

Vedersoros sínenjáró kotró

NG.

1291
13
1311
1312
1313
1314

Egyéb kotrók
Árokásók
Gumikerekes vedersoros árokásók
Lánctalpas vedersoros árokásó
Marókotró, kábelárokásó
Vontatott mechanikus árokásó

1./

1318

Egyéb árokásógépek

14
1411

Földtolók (dózerek)
Gumikerekes mechanikus földtoló

NG.

NG.

NG.

NG.

1./
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1412
1421
1422
1429

Gumikerekes hidraulikus földtoló
Lánctalpas mechanikus földtoló
Lánctalpas hidraulikus földtoló
Egyéb földtoló

15
1511
1512

Földgyaluk (gréderek)
Vontatott mechanikus földgyalu
Vontatott hidraulikus fölgyalu

1521
1522

Önjáró mechanikus földgyalu
Önjáró hidraulikus földgyalu

16
1611
1612
1621
1622
1629
17
1711
1712
1721
1722
1723
1731
1732
1741
1742
1751
1752
1761
1762
1769

Földnyes k (szkréperek)
Vontatott mechanikus földnyes láda
+Vontatott hidraulikus földnyes láda
Önjáró mechanikus földnyes
Önjáró hidraulikus földnyes
Egyéb földnyes
Tömörít gépek
Vontatott statikus henger
Önjáró statikus henger
Vontatott vibrációs henger
Önjáró vibrációs henger
Kézi vezérlés vibrációs henger
Vontatott gumihenger
Önjáró gumihenger
Vontatott juhlábhenger
Vontatott vibrációs juhlábhenger
Robbanómotoros döngöl
Elektromos döngöl
Robbanómotoros tömörít lap
Elektromos tömörít lap
Egyéb tömörít gépek

NG.

1./

1./

NG.

NG.

NG.
1./
4./
2./
4./
2./
4./
4./
2./
4./
4./
5./
1./
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2. ANYAGEL KÉSZÍT
21
22
23
24
25
26
27
28

ÉS BEDOLGOZÓ GÉPEK

Betonkever gépek
Habarcskever - és mészoltógépek
Anyagtárolók, fogadók
Adagolók, mérlegek
Tör -, örl - és szárítóberendezések
Osztályozók, rosták, zsaluzóberendezések
Betonacél-megmunkáló gépek
Betonbedolgozó gépek

Kezelési kategória jelmagyarázata
1./

2./
3./
4./
5./
6./

NG. 750 l és 750 l-nél nagyobb hasznos kever edény térfogat felett
KÖG. 250 l-t l 750 l-ig terjed hasznos kever edény térfogatig
KIG. 250 l hasznos kever edény térfogat alatt
NG. 15 m³/ó és 15 m³/ó-nál nagyobb teljesítmény felett
KÖG. 15 m³/ó teljesítmény alatt
KÖG. 45 mm és 45 mm-nél nagyobb betonacél átmér felett
KIG. 45 mm betonacél átmér alatt
KÖG. 200 kg és 200 kg önsúly felett
KIG. 200 kg önsúly alatt
Egyedi besorolás alapján
NG. 1000 mm és 1000 mm-nél nagyobb pofaszélesség felett
900 mm és 900 mm-nél nagyobb átmér felett
KÖG. 1000 mm-nél kisebb pofaszélesség alatt
900 mm-nél kisebb átmér alatt

Kódszám
2
21
2111
2112
2113
2121
2122
2123
2131
2132
2192
2193
2199
22
2211
2212
2221
2222
2223
2224
2225
23
2311
2312
2313
2321
2325
24
2411

Megnevezés
Kezelési kategória
Anyagel készít és bedolgozó gépek
Betonkever gépek
Gravitációs, robbanómotoros mobil betonkever k
Gravitációs, villanymotoros mobil betonkever k
Kényszerkeverés mobil betonkever k
Gravitációs, robbanómotoros stabil betonkever k
Gravitációs, villanymotoros stabil betonkever k
Kényszerkeverés stabil betonkever k
Hagyományos betonkever telepek
Automatikus m ködés betonkever telepek
Egyéb betonkever gépek
Betonelemgyártó berendezés
Egyéb anyagel készít és bedolgozó gépek
Habarcskever és mészoltógépek
Habarcskever gépek
Habarcskever telepek
Mobil mészoltógépek
Stabil mészoltógépek
Mészhidrátpépesít
Esztrichkever
Mikromészdezagregátor
Anyagtárolók, fogadók
Habarcssilók
Kavicssilók, bunkerok
Cementsilók
Hidraulikus betonfogadók
Betonbunker
Adagolók, mérlegek
Vibrációs adagolók

1./

2./
1./
5./
5./

KÖG.

KIG.
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2412
2413
2414
2415
2416
2417
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
25
2511
2512
2521
2531
26
2611
2612
2613
2621
2622
2631
27
2711
2721
2731
2741
2751
2791
28
2811
2812
2813
2814
2821
2822
2831
2832
2833
2834
2841
2842
2843
2851
2861
2871
2881
2891

Vibrációs el adagoló bunker
Kaparószalagos adagoló
Láncosadagoló
Szállítószalagos adagoló bunker
Adalékanyag bunker
Cellás adagoló
Cementmérlegek
Mélysilómérlegek
Vízmérlegek
Adalékanyag mérlegek
Közúti hídmérlegek
Vasúti hídmérlegek
Daru mérlegek
Tör -, örl - és szárítóberendezések
K tör gépek
Aprítógépek
Mészhidrát-daráló berendezés
Szárítóberendezések
Osztályozók, rosták, zsaluzóberendezések
Kavicsosztályozó berendezés
Kavicsmosó-, osztályozó, tör berendezés
Kavicskirakó és osztályozó
Vibrorosta
Dobrosta
Alagútzsaluzó berendezés
Betonacél megmunkálógépek
Betonacél-egyenget gépek
Betonacél-csavaró gépek
Betonacél-vágó gépek
Betonacél-hajlítógépek
Betonacél-kengyelhajlító gépek
Egyéb betonacél megmunkáló gépek
Betonbedolgozó gépek
Robbanómotoros merül vibrátorok
Villanymotoros merül vibrátorok
Nagyfrekvenciás merül vibrátorok
Frekvencia átalakítók
Robbanómotoros lapvibrátorok
Villanymotoros lapvibrátorok
Zsaluvibrátor
Nagyfrekveinciás zsaluvibrátorok
Zsalutisztítók

csak másodlat

csak másodlat

6./
5./
KIG.

KÖG.

3./

KIG.

4./
KIG.

Robbanómotoros vibrógerendák
Villanymotoros vibrógerendák
Útvibrátorok
Vibróasztalok
Betonvákumozó berendezések
Betontör , -vágógépek
Egyéb betonbedolgozó gépek

4./
4./
KIG.
KÖG.
5./
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3. ANYAGMOZGATÓ ÉS SPECIÁLIS ÉPÍT IPARI SZÁLLÍTÓGÉPEK
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Vasúti szerelvénymozgatók
Vízi szállítójárm vek
Targoncák
Dömperek, alapgépek, közúti vontatók
Trélerek, pótkocsik
Speciális anyagszállító járm vek
Szállítószalagok
Anyagszállító csigák
Szivattyúk

Kezelési kategória jelmagyarázata
1./
Egyedi besorolás szerint
2./
NG. 5000 kg és 5000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
KÖG. 5000 kg teherbírás alatt
3./
NG. 6 m³/ó és 6 m³/ó-nál nagyobb szállítóteljesítmény felett
KÖG. 3 m³/ó és 6 m³/ó szállítóteljesítmény között
KIG. 3 m³/ó-nál kisebb szállítóteljesítmény alatt
4./
NG. 4000 l/perc és 4000 l/perc-nél nagyobb szállítóteljesítmény felett
KÖG. 2000 l/perc és 4000 l/perc szállítóteljesítmény között
KIG. 200-2000 l/perc szállítóteljesítmény között
5./
KÖG. 300 mm és 300 mm emelési magasság felett
KIG. 300 mm emelési magasság alatt
Kódszám
2
31
3111
3121
3131
3141
3142
32
3211
3221
3222
3231
3232
3233
3234
33
3311
3312
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3341
3342

Megnevezés
Kezelési kategória
Anyagmozgató és speciális építőipari szállítógépek
Vasúti szerelvénymozgatók
Vagonmozgató járm vek
Vagontoló berendezések
Sínkulik
Kisvasúti vontatók
Egyéb mozgató berendezések
Vízi szállító járm vek
Dereglyék
Belvízi önjáró tankhajó
Belvízi vontatott tankhajó
Uszályok
Kavicsuszályok
Sáruszályok
Külmotoros szállítóuszályok
Targoncák
Kézi emel villás targoncák
Gyalogkiséret targonca
Robbanómotoros tekn s targoncák
Robbanómotoros billen s targoncák
Robbanómotoros szállító targoncák
Robbanómotoros villás targoncák
Robbanómotoros oldalvillás targoncák
Robbanómotoros teleszkópos targoncák
Robbanómotoros vontató targoncák
Elektromos szállító targoncák
Elektromos villás targoncák
Elektromos oldalvillás targoncák
Elektromos teleszkópos targoncák
Elektromos vontató targoncák
Elektromos komissiózó targoncák
Egyéb gázüzem targoncák
Egyéb robbanómotoros targoncák

1./

1./

5./

2./

2./

2./
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3343
Egyéb elektromos targoncák
3344
Egyéb teleszkópos targoncák
3351
Gázüzem vontató targoncák
3352
Gázüzem villás targoncák
3353
Gázüzem oldalvillás targoncák
2./
3354
Gázüzem teleszkópos targoncák
2./
3355
Gázüzem szállító targoncák
34
Dömperek
3411
Dömperek
1./
3412
Önrakodó dömperek
35
Trélerek, pótkocsik, lakókocsik
3511
Normál trélerek
3512
toronydaru szállító trélerek
3513
Szállító trélerek
3514
Panelszállító trélerek
3521
Normál pótkocsik
3522
Nyerges pótkocsik
3523
Hosszúanyag-szállító pótkocsik
KIG.
3524
Önürít s pótkocsik
3525
Hosszúanyag-szállító járm
3526
Kábelszállító pótkocsi
3531
Lakókocsi
3532
Fürd kocsi
3533
Irodakocsi
3534
Kultúrkocsi
3535
Illemhelykocsi
3536
Laborkocsi
3537
Raktárkocsi
3538
Étkez kocsi
3539
Öltöz kocsi
3541
Lakókonténer
3542
Öltöz konténer
__________________________________________________________________________
36
Speciális anyagszállító járm vek
3611
Cement,-mészk liszt,-pormészszállító gépkocsi
3612
Cement,-mészk liszt,-pormészszállító nyergespótkocsi
KIG.
3621
Betonszállító tekn sgépkocsi
________________________________________________________________________
3622
Betonszállító agitátorgépkocsi
3623
Betonszállító nyerges agitátorpótkocsi
NG.
3624
Betonszállító mixer
3626
Betonszállító mixer betonszivattyúval
3699
Egyéb alapgépek, közúti vontatók
1./
37
Szállítószalagok
3711
Szállítószalagok
1./
38
Anyagszállító csigák
3811
Normál cementszállító csigák
1./
3821
Meredek szállítócsigák
39
Szivattyúk
3911
Mobil, hidraulikus betonszivattyúk
3912
Stabil, hidraulikus betonszivattyúk
3913
Pneumatikus betonszállító berendezés
3921
Membrános habarcsszivattyúk
3./
3922
Hidraulikus habarcsszivattyúk
3923
Pneumatikus habarcsszállító berendezés
3931
Vízszintes tengely egyfokozatú vízszivattyúk
3932
Vízszintes tengely többfokozatú vízszivattyúk
3933
Függ leges tengely egyfokozatú vízszivattyúk
3934
Függ leges tengely többfokozatú víz/öntöz szivattyúk
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3935
3936
3937
3938
3939
3941
3942
3943
3944
3951
3952
3961
3971
3981
3991
3999

Ferdetengely víz/öntöz szivattyúk
Önfelszívó folyadékszivattyú (SIHI)
Búvár vízszivattyú
Házi vízellátó berendezések szivattyúi
Egyéb vízszivattyúk
Vízszintes tengely szennyvízszivattyú
Függ leges tengely szennyvízszivattyú
Szennyvízdaraboló szivattyúk
Egyéb szennyvízszivattyú
Merül szivattyúk
Zagy- és iszapszivattyúk
Sav- és lúgálló szivattyúk és vegyszerszivattyúk
Légszivattyúk
Egyéb szivattyúk, szivattyúagregátorok
Bitumenszivattyúk
Egyéb szivattyúk

4./

1./
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4. EMEL - ÉS RAKODÓGÉPEK
41
42
43
44
45

Emel szerkezetek
Emel - és szerel állványok
Daruk
Járm ves daruk
Rakodógépek

Kezelési kategória jelmagyarázata
1./
2./
3./
4./
5./
6./

7./
8./

NG. 1000 kg és 1000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
KÖG. 1000 kg teherbírás alatt
NG. 20 tm és 20 tm-nél nagyobb tehernyomaték felett
KÖG. 20 tm tehernyomaték alatt
NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
KÖG. 6000 kg teherbírás alatt
Egyedi típusonkénti besorolás alapján
Vonatkozó egyéb jogszabályok szerint
NG. 6000 kg és 6000 kg-nál nagyobb teherbírás felett
KÖG. 500-6000 kg teherbírás között
KIG. 500 kg alatt
NG. 30 m és 30 m felett
KÖG. 30 m alatt
NG. 15 m és 15 m felett
KÖG. 15 m alatt

Kódszám
4
41
4111
4112
4121
4122
4123
4131
4132
4141
4191
42
4211
4213

Megnevezés
Emel - és rakodógépek
Emel szerkezetek
Gépi csörl k
Kézi csörl k
Építési kis anyagfelvonók
Önszerel gyorsfelvonók
Személy- és teherfelvonók
Villanymotoros futómacskák
Villamos emel dob
Kötélvonszolók
Egyéb emel szerkezetek
Emel - és szerel állványok
Ollós emel állvány
Gépjárm hátfalemel

Kezelési kategória

KÖG.
KIG.

1./
3./
6./
KIG.
4./
3./

4221
4222
4223
4224
4228

Mobil szerel állvány
Mobil függ leges szerel állvány
Mobil függ leges szerel kosár
Hidraulikus szerel kosaras gépjárm
Hidraulikus szerel kosaras utánfutó

4225

Hidraulikus emel

KIG.

4226

Tolólétra

8./

4229

Egyéb emel berendezés

4./

KÖG.
7./
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43
4311
4321
4331
4341
4342
4343
4351
4361
4362
4363
4371
4372
4373
4374

Daruk
Ablakdaru
Födémdaru
Forgódaruk
Hagyományos toronydaruk
Önszerel toronydaruk
Kúszó toronydaruk
Árbócdaruk
Derick-daruk
Portáldaru
Kalapácsdaru
Normál bakdaruk
Konzolos bakdaruk
Kézimozgatású daru
Konténeremel

4391
44
4411
4421
4431
4441
4451
4452
4453
4461
4462
4463
45
4511
4512
4521
4531
4532
4541
4551
4561
4571
4572
4573
4581
4582
4591
4592
4593
4594
4595
4599

Egyéb daruk
Járm ves daruk
Autódaruk
Gumikerekes daruk
Lánctalpas daruk
Úszódaruk
Autóra szerelhet daruk
Traktorra szerelhet daruk
Traktor daruk
Híddaruk (fülkés)
Alulvezérelt híddaru
Rádióvezérelt híddaruk
Rakodógépek
Gumikerekes homlokrakodók
Lánctalpas homlokrakodók
Gumikerekes forgórakodók
Gumikerekes fej feletti rakodók
Lánctalpas fej feletti rakodók
Markoló rakodógépek
Marófejes rakodógépek
Harácsoló rakodógépek
Csigás rakodógépek
Kompaktor
Teleszkópgémes rakodó
Behúzó géplapát
Forgógémes géplapát
Egyserleges elevátor
Kétserleges elevátor
Mobil vagonkirakó
Sínenjáró vagonkirakó
Vagonbuktató
Egyéb rakodók

KÖG.
3./

2./

3./
6./
3./
4./

NG.
5./
3./

3./

NG.

KIG.

NG.
4./
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5 . ALAPOZÁS, KÖZM - ÉS MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, VASÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS ÉS
FENNTARTÁS GÉPEI
51
52
53
54
55
56
57

Alapozás gépei
Közm vesítés gépei
Útépítés gépei
Vasútépítés gépei
Alagútépítés gépei
Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései
Hídépítési speciális gépek

Kezelési kategória jelmagyarázata
1./
Egyedi típusonkénti besorolás alapján
2./
Vonatkozó egyéb jogszabályok szerint

Kódszám

Megnevezés

Kezelési kategória

5. Alapozás, közm - és mélyépítés, út-, vasút, alagút-, hídépítés és fenntartás gépei
51
Alapozás gépei
5111
Talajvízszint-süllyeszt aggregát
KÖG.
5112
Kombinált talajvízszint süllyeszt
5121
5122
5123
5124

Betoninjektáló berendezés
Cementinjektáló berendezés
M gyantainjektáló berendezés
Betonit zagytisztító berendezés

5131
5132
5141
5142
5143

Fúrt cölöpöz berendezés
Vert cölöpöz berendezés
DSL cölöpver berendezés
Pneumatikus cölöpver berendezés
Vibrációs cölöpver berendezés

5151
5152
5153

DSL szádfalver -kihúzó berendezés
Pneumatikus szádfalver -kihúzó berendezés
Hidraulikus szádfalver -kihúzó berendezés

KÖG.

5161

Talajrésel berendezés

NG.

5181

Feszít sajtó

1./

5191
52
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5221

Egyéb alapozó gépek
Közm vesítés gépei
Függ leges talajfúró
Vízszintes talajfúró
Gépkocsira szerelt talajfúró
Hidraulikus útkorona-átfúró berendezés
Komplett kútfúró berendezés
K zetfúró berendezés
Fúrótorony
Kéttengelyes kábelfektet berendezés

1./

5222

Dréncs fektet berendezés

NG.

5231
5232
5241

Gumikerekes oldalgémes daru
Lánctalpas oldalgémes daru
Lánctalpas cs fektet és bedolgozó gép

NG.

KIG.

NG.

KÖG.
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5342
5243
5244
5251
5254
5261
5262
5263
5264
5271
5272
5273
5274
5281
5282
5283
5284
5285
5289
53
5311
5312
5314
5315
5316
5317
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5331
5332
5333
5334
5336
5337
5338
5339
5341
5342
5343
5344
5351
5352
5355
5359
5399
54
5411
5412
5413
5414
5415

Komplett cs fektet berendezés
Betoncs -sajtoló berendezés
Cs fektetési munkák egyéb gépei
M anyag kever
M anyag habosító
Robbanómotoros fúró-, bontó kalapács
Pneumatikus fúró-, bontó kalapács
Elektromos fúró-, bontó kalapács
Hidraulikus fúró-, bontó kalapács
Iszapszívó és szállító gépjárm
Iszapszívó, csatornatisztító berendezés
Iszapszívó, csatornatisztító gépjárm
Szippantó tartálykocsi
Cs tisztító berendezés
Dréncs mosógép
Csatornamosó gép
Csatornavizsgáló
Csatornavizsgáló mér kocsi
Egyéb közm épít gép
Útépítés gépei
Folyamatos kever gép
Forgókapás talajmaró
Többtagú vibrációs tömörít lap
Komplett talajstabilizáló géplánc
Vontatott talajstabilizátor
Önjáró talajstabilizátor
Betonterít keresztirányú
Betonterít hosszirányú
Gumikerekes betonbedolgozó finischer
Lánctalpas betonbedolgozó finischer
Hézagvágó berendezés
Vibrációs hézagkiemel
Betonburkolat hézagtisztító
Korona és magfúrógép
Betonmaró és csiszológép
Kézihajtású forgódob
Gép hajtású iker forgódob
Mobil masztikátor (reiser)
Stabil masztikátor
Öntött aszfalt kever telep
Komplett aszfalt kever telep
Hengerelt aszfalt újrahasznosító
Öntött aszfalt újrahasznosító
Aszfaltbedolgozó finischer
Útszegélyépít gép (beton)
Útszegélyépít gép (aszfalt)
Aszfaltburkolat maró
Bitumenszóró gép
Gépjárm re szerelt bitumenszóró
Mobil bitumenmelegít
Útfelszakító ekék, tereprendez
Egyéb útépít gép
Vasútépítés gépei
Vasúti aljfúró
Sínf rész
Sínfúró
Sínhajlító
Síncsavar-behajtó

1./

KIG.

1./

KÖG.

NG.

KIG.

KIG.

NG.
KÖG.
NG.
KIG.
1./

KIG.
1./

KIG.
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5416
Aláver
5417
Sínfelcsiszoló (sínprofil köször )
___________________________________________________________________________
5418
Vágányemel berendezés
5419
Sínlerakó és egyéb vasútépítési gépek
1./
_________________________________________________________________________
5421
Síncsavarozó
5422
Talpfúró
KIG.
5423
Vasúti járm ves daru
1./
5429
Egyéb vasútépít gép
1./
55
Alagútépítés gépei
5511
Fekv egykamrás személyzsilip
5512
Fekv kétkamrás személyzsilip
5513
Fekv többkamrás személyzsilip
5514
Fekv anyagzsilip
5515
Fekv gyógyzsilip
5516
Álló egykamrás vegyeszsilip
5517
Álló anyagzsilip
2./
5518
Álló egykamrás személyzsilip
5519
Álló többkamrás vegyeszsilip
5521
Vonalpajzs
5522
Állomási pajzs
5531
Ikerfelvonó
5541
Egyenes erektor állomáscs höz
5542
Ferde erektor állomáscs höz
5543
Egyenes erektor vonalcs höz
5544
Ferde erektor vonalcs höz
5551
Földalatti homlokrakodó
5552
Földalatti forgórakodó
5553
Földalatti villásrakodó
5554
Sínenjáró rakodó
5555
Kaparórakodó
5561
Földalatti injektáló berendezés
5562
Fagyasztó berendezés
5571
bunkerek
5572
Bentonit rl
5573
Föld rl
5574
Horonytömít
5575
Réscs kihúzó berendezés
5576
Elektromos rakéta
5577
Csille körbuktató
5578
Csille plató
5579
Felvonótorony
5581
Feszít pad
5599
Egyéb alagútépít gép
56
Fenntartás, karbantartás gépei és berendezései
5612
Útfenntartó gépkocsi
5615
Zúzalékszóró
5616
Ágyazatterít
5617
Porfúró berendezés
5622
Jégborda felszakító
5623
Hómaró gép
5624
Járm re szerelhet hómaró munkaeszköz
5625
Só- és homokszóró gép
5626
Só- és homokszóró felépítmény
5627
Hófelrakó
5628
Sóörl gép
5631
Kézi vezérlés útburkolati jel fest gép
________________________________________________________________

1./

KIG.

KIG.
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5632
Önjáró útburkolati jel fest gép
5636
Kátyúzógép
5641
Szalagkorlátmosó munkagép
5643
Oszlop- és táblamosó munkagép
5644
Vízbiztosító berendezés
5645
Víztartály felépítmény és víztartály
5651
Ároktisztító munkagép
5652
Árokmaró munkagép
5654
F kasza munkagép
5655
Nyesedékfelrakó munkagép
5656
Hídvizsgáló gép
5671
Sepr henger
5672
Önjáró sepr gép
5673
Mosó-sepr gép
5674
Önfelszed sepr gép
5676
Síntisztító
5677
Szemétgy jt -szállító gép
5678
Tömörít szemétgy jt -szállító gép
5679
Vízszállító-locsoló gép
Egyéb útfenntartó gép
5681
Sövényvágó
5682
Nádvágó berendezés
5683
Kézi motoros f nyírógép
57
Hídépítési speciális gépek

5711

Hídprovizórium

KÖG.

KÖG.
KIG.

KÖG.

1./
KÖG.
KIG.

KIG.

91
6. SZAK- ÉS SZEREL IPARI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK
61
62
63
64
65
66
67

Univerzális gépek
Vakolómunkák gépei
Szakipari munkák gépei és berendezései
Kittnyomók és habszórók
Szögbelöv k, ütvefúrók, falhoronymarók
K megmunkáló gépek és berendezések
Cs szerel gépek és fémmegmunkálók

Kezelési katógia jelmagyarázata
1./
NG. 5 m³/ó és 5 m³/ó-nál nagyobb szállítóteljesítmény felett
KÖG. 5 m³/ó szállítóteljesítmény alatt
2./
A 8/1972. (V.27.) ÉVM sz. rendelet szerint
3./
Szakipari munkákhoz
5./
Egyedi besorolás alapján
Kódszám
6
61
6111
62
6211
6212
6213
6214
6223
6231
6232
6233
63
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6321
6322
6331
6332
6333
6334
6335
6341
6342
6343
6344
6345
6346
64
6421
6423
6425

Megnevezés
Kezelési kategória
Szak- és szerel ipari gépek és berendezések
Univerzális gépek
Univerzális elektromos kisgépek
KIG.
Vakolómunkák gépei
Vakológép
Finomvakoló
1./
Vakológép-agregát
Pneumatikus vakolókészülék
Esztrich- és betonszállító berendezés
Vakolatsimító
Mennyezetsimító- és csiszoló
KIG.
Vibrációs simító
Szakipari munkák gépei és berendezései
Aljzatbeton egyenget gép
M anyagmaró és vágógép
M anyaglap hegeszt
M anyagpadló hegeszt
M anyaghegeszt berendezés
Sz nyegpadló vágó
KIG.
M anyagszóró
Aljzatbetonsimító
Linoleumsimító
Hidegpadló csiszológép
Mozaiklap csiszoló gép
M k beton csiszoló gép
Kézi k csiszoló
K csiszoló gépi
KÖG.
Parkettcsiszoló
Parkettszél csiszoló
Parkettvágó gép
KIG.
Parkettgyalu gép
Robbanómotoros láncf rész
Elektromos láncf rész
KIG. + 3.
Kittnyomók, habszórók
M anyaghabszóró berendezés
KIG.
Glettszóró berendezés
Egyetemes örl gép
KIG.

65
6511

Szögbelöv k, ütvefúrók, falhoronymarók
Szögbelöv automata

92
6512
6513
6514
6531
6532
6539

Szögbelöv készülék
Szögbever
Szegez gép
Falhoronymaró berendezés
Falvés gép
Egyéb szakipari gép

2./

KIG.
4./

66
K megmunkáló gépek és berendezések
6611
K daraboló gép
4./
6612
K f rész
6613
K agyaglap vágó
6614
K lapszélez
KIG.
6615
Csempevágó- és fúróberendezés
6616
K fúrógép
6617
Termésk megmunkáló
6618
K eszterga
4./
6619
K gyalu-k maró
6620
Egyéb k megmunkáló gép
__________________________________________________________________________
67
Csőszerelő és fémmegmunkáló gépek
6711
M anyagtárcsás cs daraboló
6712
Cs levágó
6713
Cs marógép
6714
Univerzális vágógép
6721
Cs levágógép és sorjázógép
6722
Cs harapó gép
6723
Cs körmarógép
6724
Bels cs illeszt
6725
Horpadásgátló
6726
Cs végkinyomó
6732
Gépi hidraulikus cs hajlító
KIG.
6741
Gépi cs menetvágó
6742
Gépi cs menetmaró
6743
Cs varrat-el készít
6744
Cs végmegmunkáló
6751
F résztárcsás fémvágó
6752
F részlapos lyukkivágó
6791
Egyéb cs szerel és fémmegmunkáló
4./
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7.
72
73
74
76
77
78

ERD - ÉS ENERGIAÁTALAKÍTÓ GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK
H termel gépek
Légs rít k
Áramfejleszt gépek
Hegeszt berendezések
Szárító berendezések
Lángvágó berendezések

Kezelési kategória jelmagyarázata
1./

NG.418.680 kJ/ó/100.000 kcal/ó és 418.680 kJ/ó teljesítmény felett
KÖG. 418.680 kJ/ó teljesítmény alatt

2./

NG. 837.360 kJ/ó/200.000 kcal/ó és 837.360 kJ/ó-nál nagyobb teljesítmény felett
KÖG. 418.680 kJ/ó és 837.360 kJ/ó teljesítmény között
KIG. 418.680 kJ/ó teljesítmény alatt

3./

NG. 100 m³/ó és 100 m³/ó-nál nagyobb beszívott leveg mennyiség felett
KÖG. 25 m³/ó és 100 m³/ó teljesítmény között
KIG. 25 m³/ó beszívott leveg mennyiség alatt

4./

NG. 10 kW/kVA és 10 kW-nál nagyobb teljesítmény felett
KÖG. 5 kW/kVA és 10 kW teljesítmény között
KIG. 5 kW/kVA teljesítmény között

5./

Egyedi besorolás alapján

Kódszám
7
72
7213
7221
7231
7291
73
7311
7312
7313
7391
74
7411
7412
7491
76
7612
7661
7691
77
7711
7712

Megnevezés
Kezelési kategória
Erd - és energiaátalakító gépek és berendezések
H termel gépek
Gyorsg zfejleszt
H légfúvó
Termogenerátor
Egyéb h termel gép
Légs rít k
Mobil légs rít
Stabil légs rít
Különleges légs rít
Egyéb kompresszor (gáz)
Áramfejleszt gépek
Mobil áramfejleszt
Stabil áramfejleszt
Egyéb áramfejleszt
Hegeszt berendezések
Robbanómotoros hegeszt berendezés
Cs hegeszt berendezés
Egyéb hegeszt berendezések
Szárítóberendezések
Infravörös szárítóberendezések
Egyéb szárítóberendezések

1./

2./

3./

4./

5./

5./
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6. sz. melléklet
SZVK2
12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeir l, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezésér l
2016.01.01-jét l 2016. szeptember 1-jéig hatályos módosítással
2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez
II.
A 6. sorszámú Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével)
1.3. Iskolai rendszer szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 90-140
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai el képzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai el képzettség: 2.3. El írt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési id aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési id aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszer képzésben az összefügg szakmai gyakorlat id tartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet munkakör(ök), foglalkozás(ok)
A
B
C
FEOR
A szakképesítéssel betölthet
FEOR megnevezése
3.1.1.
száma
munkakör(ök)
Földmunkagép és hasonló könny - és nehézgép
Alapozás, közm - és fenntartási-gép
3.1.2.
8422
kezel je
kezel
3.1.3.
8424
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezel je Emel gépkezel (kivéve targonca)
3.1.4.
8321
Energetikai gép kezel je
Energiaátalakító-berendezés kezel je
Cement-, k - és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép
Építésianyag-el készít gép kezel je
3.1.5.
8143
kezel je
Földmunkagép és hasonló könny - és nehézgép
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel
3.1.6.
8422
kezel je
3.1.7.
8425
Targoncavezet
Targoncavezet
Földmunkagép és hasonló könny - és nehézgép
Útépít - és karbantartógép kezel
3.1.8.
8422
kezel je
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A munkagépek kezel i munkakörüket megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-, baleset-, t z- és
környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására
- a munkaterületet felmérésére
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-

a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére
m szakkezdés el tt elvégezni a biztonsági és üzemi ellen rzéseket
a gép stabilizálására és telepítésére
a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani
a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni
a m szak végi feladatokat ellátni
betartani a munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve el írásokat
használni az egyéni és csoportos véd eszközöket
felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása szakmairányonként:
Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel je:
Az alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel je munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a
munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
- felmérni a munkaterületet
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és az el írásoknak megfelel en vezetni a
munkagép-naplót
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- elvégezni a gép el írás szerinti stabilizálását, telepítését
- alapozás, közm - és fenntartási-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat elvégezni
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
Emel gépkezel (kivéve targonca)
Az emel gépkezel az emel gép-kezel je munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-,
baleset-, t z- és környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- felmérni a munkaterületet
- megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emel gép
naplóba
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- gépet üzemeltetni, emel géppel munkavégzést végrehajtani
- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
- kötöz eszközöket, függesztékeket, teherfelvev eszközöket kiválasztani, használni, ellen rizni
- kötöz vel, irányítóval kapcsolatot tartani
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
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Energiaátalakító-berendezés kezel je:
Az energiaátalakító-berendezés kezel je munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-,
baleset-, t z- és környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására
- felmérni a munkaterületet
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- energiaátalakító gépet üzemeltetni
- elvégezni a gép telepítését, biztonságos rögzítését
- elvégezni a munkaeszköz csatlakoztatását a géphez
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
Építésianyag-el készít gép kezel je:
Az építésianyag-el készít gép kezel je munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-,
baleset-, t z- és környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- rendszerezni, osztályozni az építési anyagokat
- biztonsági el írásoknak megfelel en telepíteni, stabilizálni a gépet
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel :
A földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel je munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-,
baleset-, t z- és környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
- felmérni a munkagéppel elvégzend feladathoz szükséges területet
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagépnaplóba
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- elvégezni a gép el írás szerinti stabilizálását, telepítését
- földmunka- vagy rakodó-, vagy szállítógépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
- biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési m veleteket
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani a földmunka sajátos munkavédelmi el írásait
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöke.
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
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Targoncavezet :
A targoncavezet munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-, baleset-, t z- és
környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
- megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emel gép
naplóba
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
- rögzít eszközöket kiválasztani, használni, ellen rizni
- irányítóval kapcsolatot tartani
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
Útépít - és karbantartógép kezel :
Az útépít - és karbantartógép kezel je munkakörét megfelel üzembiztonsággal, szakszer en, a munka-,
baleset-, t z- és környezetvédelmi el írások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte
színvonalon.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani
- felmérni a munkagéppel elvégzend feladathoz szükséges területe.
- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagépnaplóba
- m szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket végrehajtani
- elvégezni a gép el írás szerinti stabilizálását, telepítésé.
- útépít - vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
- biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési m veleteket
- m szak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó m szaki és munkavédelmi el írások szerint
- betartani az útépítés sajátos munkavédelmi el írásait
- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi el írásokat
- használni a munkakörére és a kezelt gépre el írt egyéni és csoportos véd eszközöket
- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényez ket
- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelel en intézkedni
3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.
azonosító száma
megnevezése
A kapcsolódás módja
3.3.3.




4.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
B
4.1.
A szakképesítés Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.1.
azonosító száma
megnevezése
4.1.2.
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.1.3.
10444-12
Alapozás, közm - és fenntartási-gépkezel k speciális feladatai
A
B
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4.2.

A szakképesítés Emel gépkezel (kivéve targonca) szakmairány szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti
4.2.1.
azonosító száma
megnevezése
4.2.2.
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.2.3.
10445-12
Emel gépkezel k speciális feladatai
A
B
4.3. A szakképesítés Energiaátalakító gép kezel je szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.3.1.
azonosító száma
megnevezése
4.3.2.
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.3.3.
10446-12
Energiaátalakító-berendezés kezel k speciális feladatai
A
B
4.4. A szakképesítés Építésianyag-el készít gép kezel je szakmairány szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti
4.4.1.
azonosító száma
megnevezése
4.4.210443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.4.3.
10447-12
Építési-anyagel készít gépkezel k speciális feladatai
A
B
4.5.
A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.5.1.
azonosító száma
megnevezése
4.5.2.
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.5.3.
10448-12
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel speciális feladatai
A
B
4.6.
A szakképesítés Targoncavezet szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.6.1.
azonosító száma
megnevezése
4.6.2.
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.6.3.
10449-12
Targoncavezet k speciális feladatai
A
B
4.7. A szakképesítés Útépít - és karbantartó gép kezel je szakmairány szakmai követelménymoduljairól
szóló kormányrendelet szerinti
4.7.1.
azonosító száma
megnevezése
4.7.2.
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
4.7.3.
10450-12
Útépít - és karbantartógép kezel speciális feladatai
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban el írt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.1.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
B
C
A szakképesítés Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
írásbeli
10444-12
Alapozás, közm - és fenntartási-gépkezel k
gyakorlati
speciális feladatai
A
B
C
A szakképesítés Emel gépkezel (kivéve targonca) szakmairány szakmai követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10443-12 Gépkezel k általános ismeretei
írásbeli
10445-12 Emel gépkezel k speciális feladatai
gyakorlati
A
B
C
A szakképesítés Energiaátalakító gép kezel je szakmairány szakmai követelménymoduljainak
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5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.3.

azonosító
száma
10443-12
10446-12

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

Gépkezel k általános ismeretei
írásbeli
Energiaátalakító-berendezés kezel k speciális gyakorlati
feladatai
A
B
C
A szakképesítés Építésianyag-el készít gép kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
írásbeli
10447-12
Építésianyag-el készít gépkezel k speciális
gyakorlati
feladatai
A
B
C
A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
írásbeli
10448-12
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel
gyakorlati
speciális feladatai
A
B
C
A szakképesítés Targoncavezet szakmairány szakmai követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10443-12
Gépkezel k általános ismeretei
írásbeli
10449-12
Targoncavezet k speciális feladatai
gyakorlati
A
B
C
A szakképesítés Útépít - és karbantartó gép kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
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feladatai
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel je szakmairány komplex szakmai
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közm - és fenntartási-gépkezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Szükség esetén elvégzi a gép el írás szerinti stabilizálását, telepítését.
Alapozás, vagy közm -, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: -
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közm - és fenntartási-gépkezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Emel gépkezel
(kivéve targonca) szakmairány esetén komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emel gépkezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emel gép naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Kötöz eszközöket, függesztékeket, teherfelvev eszközöket kiválaszt, használ, ellen riz.
Kötöz vel, irányítóval kapcsolatot tart.
Emel gépet üzemeltet, emel géppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emel gépkezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3. Energiaátalakító gép kezel je szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai:
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.
A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellen riz és használ.
Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégz eszközöket az energiaellátó-berendezéshez..
Energiaellátó gépet üzemeltet.
Energiaellátó géppel munkát hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
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A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.4. Építésianyag-el készít
gép kezel je szakmairány esetén komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-el készít gépkezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Biztonsági el írásoknak megfelel en telepíti, stabilizálja a gépet.
Építési anyagel készít gépet m ködtet.
Építési anyagel készít géppel munkavégzést hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-el készít gépkezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel szakmairány esetén komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.6. Targoncavezet
szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai:
5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezet k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emel gép naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellen riz, használ.
Szükség esetén használja a rögzít 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 id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezet k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.7. Útépít - és karbantartó gép kezel je szakmairány esetén komplex
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépít - és karbantartógép kezel gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Útépít - vagy karbantartó gépet üzemeltet.
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Útépít - vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépít - és karbantartógép kezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 %
5.4. A
vizsgatevékenységek
szervezésére,
azok
vizsgaid pontjaira,
a
vizsgaid szakokra,
a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos el írások az állami szakképzési és feln ttképzési szerv http://www.munka.hu/
cím weblapján érhet k el a Szak- és feln ttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér szempontjai: A szakmai vizsga
bármely részének elégtelen teljesítése esetén a teljes vizsga (gyakorlat, elmélet) ismétlése szükséges.
6.

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Alapozás, vagy közm -, vagy fenntartási-gépek
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Alapozás, vagy közm -, vagy fenntartási-gépekhez tartozó okmányok
6.2. Emel gép
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Teherkötöz , függeszt , rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Emel géphez tartozó okmányok
6.2. Energiaátalakító-berendezés
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Tartozékok
6.5. Rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Energiaátalakító-berendezéshez tartozó okmányok
6.2. Építésianyag-el készít gép
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Építési anyagel készít géphez tartozó okmányok
6.2. Földmunka- vagy rakodó - vagy szállítógép
6.3. Gépkarbantartó eszközök

B
Szakmairány

Alapozás, közm - és
fenntartási-gép kezel je

Emel gépkezel (kivéve
targonca)

Energiaátalakító-berendezés
kezel je

Építésianyag-el készít gép
kezel je

Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezel
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6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Földmunka- vagy rakodó - vagy szállítógéphez tartozó okmányok
6.2. Targonca
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Teherkötöz , rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
6.8. Targoncához tartozó okmányok
6.2. Útépít - vagy karbantartógép
6.3. Gépkarbantartó eszközök
6.4. Szerelékek, tartozékok
6.5. Rögzít eszközök
6.6. Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
6.7. Útépít - vagy karbantartó-géphez tartozó okmányok

Targoncavezet

Útépít - és karbantartógép
kezel

7. EGYEBEK
7.1. Egészségügyi követelmények:
A szakmairánynak megfelel egészségügyi alkalmasság igazolása az erre jogosult orvos részér l.
7.2. Egyéb vizsgáztatási feltételek:
Az e rendeletben el írt, a „gépkezel k általános ismeretei” modul korábbi eredményes teljesítése esetén a
képzést folytató intézmény vezet je a tanfolyami hallgató kérelemére saját belátása szerinti órabeszámítást
eszközölhet, az épít - és anyagmozgató gép kezel je szakképesítés bármely szakmairányának megszerzésekor.
Eredményes teljesítésnek számít, ha egy korábbi tanfolyamon sikeres modulzáró vizsgát tett, vagy ezt a modult is
tartalmazó sikeres szakképesít vizsgát tett és OKJ szakképesít bizonyítvánnyal rendelkezik.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezet je által kiadott, cégszer en aláírt gyakorlati id r l
szóló igazolás (7.4. pont szerinti gyakorlatot igazoló lap) alapján igazolt gyakorlati id beszámítható maximum
42–72 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami id (90–140 óra) arányában.
A gyakorlati id beszámítás vizsgázónként értend .
A gyakorlatot igazoló lapnak tartalmazni kell: a vizsgázó személyi adatait, az adott munkagép pontos típusát,
azonosító számát (gyári szám), valamint a beszámítandó gyakorlati foglalkozásban eltöltött id t.
A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42–72 óra gyakorlat, amennyiben a
tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelel gépcsoportra vagy a megfelel gépcsoportba tartozó gépre
érvényes épít gépkezel , vagy gépkezel jogosítvánnyal rendelkezik.
Gyakorlati igazolás, épít gépkezel vagy gépkezel jogosítvány alapján történ gyakorlati id beszámítása
esetén is legalább 12 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
Nem kell tanfolyami képzésen részt vennie, és csak gyakorlati vizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki az
épít gépkezel munkakörök képesítéshez kötésér l és az épít gépkezel k képzésér l szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együttes rendeletben meghatározott épít gépkezel i jogosítvánnyal rendelkezik, és az ebbe
bejegyzett gépre vonatkozó vizsgát kíván tenni.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze. Összevont vizsga szervezése esetén az együttes
összlétszám legalább tíz f . Összevont vizsga szervezése esetén egy tanfolyami hallgató legfeljebb két
szakmairányra tehet vizsgát.
A bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan lehet ség van egy tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga
szervez je rögzíti, a vizsgabizottság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgát mely
géptípus igénybevételével teljesítette.
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emel - és rakodógépek kezel inek képzésér l és vizsgáztatásról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezel nek az OKJ bizonyítvány mellett a
gépcsoportra el írt, érvényes gépkezel i jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
7.3.1. Épít - és anyagmozgató gép kezel je
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag
elismert szakképesítést.
7.3.1.1.Alapozás, közm - és fenntartási- gépek
7.3.1.1.1. Alapozás gépei
Cölöp és szádfal ver berendezés
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K zetfúró berendezés
 Résel berendezés
Talajfúró berendezés
Egyéb alapozás gépei
Egyéb cölöpöz berendezés
7.3.1.1.2. Közm építés gépei
Alagcsövez gép
Cs sajtoló berendezés
Dréncs fektet berendezés
Kábelfektet berendezés
Komplett cs fektet berendezés.
Talajvízszint süllyeszt aggregát.
Egyéb Közm építés gépei
7.3.1.1.3. Fenntartás gépei
Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
Földm fenntartó gép
Nyesedékaprító berendezés
Önjáró f nyíró és f kasza
 Egyéb Fenntartás gépei
7.3.1.2. Emel gépek (kivéve targonca)
7.3.1.2.1. Járm ves daruk
Autódaru
Emelve szállító gépjárm vek
Járm re szerelt daru
Lánctalpas daru
Egyéb Járm ves daruk
7.3.1.2.2. Járm ves emel szerkezetek, berendezések
Gépjárm emel -hátfalak
Konténer emel
Reptéri catering járm
Egyéb Járm ves emel szerkezetek, berendezések
7.3.1.2.3. Személyemel k és szerel állványok
Emel állvány, oszlopos kúszó munkaállvány
Építési teheremel
Függesztett rendszer , mozgó munkahíd
Függ legesen vezetett fülkéj , építési személy- és teherfelvonók
Hidraulikus szerel kosaras gépjárm
Hidraulikus szerel kosaras utánfutó
Hídvizsgáló
Mobil szerel állvány
Mobil szerel kosár
 Ollós emel állvány
Egyéb Személyemel k és szerel állványok
7.3.1.2.4. Emel szerkezetek
Emel asztal
Felrakógép
Gépi hajtású csörl
Járm emel
Körülkerített emel ter emel -berendezés
Parkoló emel
Színpadtechnikai emel -berendezés
Szintkülönbség kiegyenlít
Vasúti emel (Emel oszlop)
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Villamos emel dob
Egyéb Emel szerkezetek
7.3.1.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk
Ablakdaru
Árbocdaru
Bakdaru
Forgódaru
Födémdaru
Híddaru, futódaru
Konzoldaru
Portáldaru
Úszódaru
Villamos futómacska
Egyéb kötöttpályás és úszódaruk
7.3.1.2.6. Toronydaruk
7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések
Áramfejleszt , áramforrás
Biogáz hasznosító berendezés
Gázkompresszor
G zfejleszt
Hegeszt aggregát
H légfúvó
Légs rít
Szárító berendezések
Egyéb energia átalakító berendezés
7.3.1.4. Építési anyagel készít gépek
7.3.1.4.1. Kever gépek
Aszfaltkever telep
Betonkever telep
Gravitációs betonkever
Habarcskever
Kényszerkeverés betonkever
Mészoltó gép
Egyéb kever gépek
7.3.1.4.2. Megmunkáló és gyártó gépek
Betonelemgyártó berendezés
Betonacél megmunkáló gép
K megmunkáló berendezés

Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek
7.3.1.4.3. Tör , rl , osztályozó gépek
Anyagosztályozó berendezés
K tör , rl és aprítógép
Egyéb Tör , rl , osztályozó gépek
7.3.1.4.4. Egyéb építési anyagel készít gép
7.3.1.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
7.3.1.5.1. Univerzális földmunkagépek
Traktor alapú univerzális földmunkagép
Univerzális földmunkagép
7.3.1.5.2. Rakodógépek
Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók
Kompakt rakodó
Vagonkirakó
Egyéb rakodógépek
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7.3.1.5.3. Kotrógépek
Gumikerekes kotró
Lánctalpas kotró
Teleszkópos kotró
Úszókotró
Vedersoros kotró és árokásó
Egyéb kotrógépek
7.3.1.5.4. Földnyes k, földtolók
Földtoló
Földgyalu
 Földnyes
Egyéb Földnyes k, földtolók
7.3.1.5.5. Szivattyúk és folyadékszállító gépek
Betonszivattyú
Bitumenszivattyú
Habarcsszivattyú
Szivattyú aggregát
Toalett leereszt gépjárm
Víz-, és szennyvíz szivattyú
Vízágyú
Vízfeltölt gépjárm
Zagy és iszapszivattyú
Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek
7.3.1.5.6. Szállítógépek
Betonszállító mixer gépkocsi
Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
Dömper (kerekes anyagszállító)

Kényszertömörítés szilárd hulladékgy jt és szállító gépek
Szállító és válogatószalagok
Szennyvízszállító és szippantó járm vek
Egyéb szállítógépek
7.3.1.5.7. Tömörít gépek
Gumihenger
Kompaktor
Statikus henger
Vibrációs henger
Vibrációs tömörít lap
Egyéb tömörít gépek
7.3.1.6. Targoncák
7.3.1.6.1. Vezet üléses targoncák
7.3.1.6.2. Vezet állásos targoncák
7.3.1.6.3. Gyalogkíséret targoncák
7.3.1.7. Útépít - és karbantartógép kezel
7.3.1.7.1. Útépít gépek
Alagútépít gép
Aszfaltbedolgozó finischer
Aszfaltburkolat maró
Betonbedolgozó finischer
Talajstabilizátor
Egyéb útépít gépek
7.3.1.7.2. Útburkolat javító gépek
Aszfalt és betonburkolat bontó
Aszfalt és betonvágó gép

108
Aszfalt újrahasznosító berendezés
Emulziószóró berendezés
Kátyúzó gép
Önjáró útburkolati jelfest
Útkorona átfúró berendezés
Egyéb Útburkolat javító gépek
7.3.1.7.3. Karbantartó gépek
Ároktisztító-maró munkagép
Hómaró és hótoló gépek
Só- és homokszóró gép
Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
Önjáró sepr gép
Útfenntartó és karbantartó gépek
Egyéb útfenntartó- és karbantartógép
Egyéb karbantartó gépek
7.4.
Gyakorlatot igazoló lap
„Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével)” szakképesítéshez
(Kérjük nyomtatott nagybet kkel, olvashatóan kitölteni!)
Hallgató neve: ………………..……………………………………………..……...….…
Leánykori név: .…………………………………………………………..………………
Szül. hely: ……………………………………...……, id : ……..…….…………..……..
Anyja neve: ……………….…………………………….………………..……………....
Igazoljuk, hogy fent nevezett személy az alább felsorolt az „Épít - és anyagmozgató gép kezel je” szakképesítés
szakmairányába tartozó gépcsoportba sorolt gépen a kötelez kezel i gyakorlatot
teljesítette.
A gyakorlat során önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátította.
Szakképesítés szakiránya: ..………………………………..……………………………….
Gépcsoport: ……………………………………………….………………………………...
A gép megnevezése: ………………..……………………………………………………….
A gép típusa: ………………………..……………………………………………………….
A gép azonosító száma: ……………..………………………………………………………
Gépkezel i gyakorlattal töltött órák száma (42-72 óra): ………………. óra
Kelt: ………………………………..………….
Igazolást kiállító cég neve: ………………………….………………………………………………
címe: …………………………………………………………………………
P. H.
M szaki vezet
neve: ………………..…………………………….
aláírása: ……………...…………...……………….

Munkavédelmi felel s
neve: ………………………………………………
aláírása: …………………………………………...
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8. sz. melléklet
4. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez
II. Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII.27.) OM rendelettel,
az 1/2006. (II.17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII.6.) Korm.
rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
közlekedési szakképesítések között
A
1.

A 150/2012. (VII.6.) Korm.
rendelet szerinti szakképesítés
sorszáma, azonosító száma és
Srsz.
megnevezése
Azonosító száma,
megnevezése

2.

32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

B

C

A 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet
szerinti szakképesítés azonosító
száma és megnevezése

Az 1/2006. (II.17.) OM
rendelet szerinti
szakképesítés azonosító
száma és megnevezése

Azonosító száma, megnevezése

Azonosító száma,
megnevezése

31 582 06
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

31 582 05 0000 00 00
Építő- és anyagmozgató gép
kezelője

D
A 37/2003. (XII.27.) OM
rendelet szerinti
szakképesítés azonosító
száma és megnevezése
Azonosító száma,
megnevezése
¦

3.

1.

4.

2. Szakmairányok:

5.

Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 31 582 06 0010 31 01
3.
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

31 582 06 0100 31 01
Emelőgépkezelő

¦

Energiaátalakító-berendezés
4. kezelője

31 582 06 0010 31 02
Energiaátalakító-berendezés kezelője

31 582 06 0100 31 02
Energiaátalakító-berendezés
kezelője

¦

6.

Építésianyag-előkészítő gép
5. kezelője

31 582 06 0010 31 03
Építési anyagelőkészítő gép kezelője

31 582 06 0100 31 03
Építési anyagelőkészítő gép
kezelője

¦

7.

31 582 06 0010 31 04
Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezelő

¦

Szakképesítés-elágazások

8.

Földmunka-, rakodó- és szállítógép 31 582 06 0010 31 04
6. kezelő
Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő

9.

7.

Részszakképesítés

Targoncavezető

31 582 06 0010 31 05
Targoncavezető

31 582 06 0010 31 05
Targoncavezető

¦

Útépítő- és karbantartógép kezelő

31 582 06 0010 31 06
Útépítő- és karbantartógép kezelő

31 582 06 0100 31 06
Útépítőgép-kezelő

¦

Alapozás, közmű- és fenntartási11. 9. gép kezelője

31 582 06 0010 31 07
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép
kezelő

¦

¦

12. 10. Szakképesítés

Szakképesítés-elágazások:

Szakképesítés-elágazások:

Szakképesítés:

32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
Energiaátalakító-berendezés
13. 11. kezelője
Építésianyag-előkészítő gép
kezelője
Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő
Targoncavezető
Útépítő- és karbantartógép kezelő

31 582 06 0010 31 01
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
31 582 06 0010 31 02
Energiaátalakító-berendezés kezelője
31 582 06 0010 31 03
Építési anyagelőkészítő gép kezelője
31 582 06 0010 31 04
Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő
31 582 06 0010 31 05
Targoncavezető
31 582 06 0010 31 06
Útépítő- és karbantartógép kezelő

31 582 06 0010 31 01
Könnyűgépkezelő

31 5256 02
Könnyűgépkezelő

32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
Energiaátalakító-berendezés
14. 12. kezelője
Építésianyag-előkészítő gép
kezelője
Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő
Targoncavezető
Útépítő- és karbantartógép kezelő

31 582 06 0010 31 01
Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
31 582 06 0010 31 02
Energiaátalakító-berendezés kezelője
31 582 6 0010 31 03
Építési anyagelőkészítő gép kezelője
31 582 06 0010 31 04
Földmunka-, rakodó- és szállítógép
kezelő
31 582 06 0010 31 05
Targoncavezető
31 582 06 0010 31 06
Útépítő- és karbantartógép kezelő

31 582 06 0010 31 02
Nehézgépkezelő

31 5256 03
Nehézgépkezelő

10. 8.
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9. sz. melléklet
A korábbi OKJ-khoz képest új, az emel gép-kezel k képzését is érint
el írások:
1. § „(7) Az egyes hatósági jelleg képzések szakmai tartalmát is magában foglaló
szakképesítéseket a 7. melléklet tartalmazza.”
Módosult tehát az OKJ is, az Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány
megjelölésével) belekerült a 7. számú mellékletbe utalással a hatósági vizsgára (Az
új 7. mellékletet a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.)
Kivonat a hatályos OKJ 7. mellékletéb l
Az egyes hatósági jelleg képzések szakmai tartalmát is magában foglaló
szakképesítések
Szakképesítés
azonosító száma

32 582 02

a szakmai tartalomba épült hatósági jelleg
képzés
gépkezel i jogosítvány: a közúti közlekedési
használt
önjáró
emel és
Épít - és anyagmozgató gép ágazatban
kezel je
(a
szakmairány rakodógépek
kezel inek
képzésér l
és
megjelölésével)
vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM
rendelet szerint
Szakképesítés megnevezése

Ez az emel gépeket üzemeltet k számára azért is értelmezhetetlen/érthetetlen, mert
ha megnézzük a táblázat többi ide sorolt szakképesítését, azok többé-kevésbé a
közúti, vasúti, vízi közlekedéshez kapcsolódnak. Az emel gépek kezelése meg
általában munkavégzéssel összefüggésben, zömében munkaterületen belül – és
nem közúton – történik.
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10. sz. melléklet
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeir l
Kivonat (2016. szeptember 2-án lépett hatályba.)
A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések jegyzéke, amelyek
szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra
A
B
C
D
Szakképesítés/részszakképesítés/
SorSzakmacsoport
Szakképesítés
1 szám
szakképesítés-ráépülés megnevezése
megnevezése
azonosítószáma
8.
7.
32
582
02
Épít - és anyagmozgató gép kezel je Gépészet
(a szakmairány megjelölésével)
7. EGYEBEK
A 7. sorszámú Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével) megnevezés
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPL

ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével)
1.3. Iskolai rendszer szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 60-90
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai el képzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai el képzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhet a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai el képzettség: 2.3. El írt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési id aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési id aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszer képzésben az összefügg szakmai gyakorlat id tartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet munkakörök, foglalkozások
3.1.1.
3.1.2.

A
FEOR száma
8422

3.1.3.

8424

3.1.4.
3.1.5.

8321
8143

3.1.6.

8422

3.1.7.
3.1.8.

8425
8422

B
FEOR megnevezése
Földmunkagép és hasonló
könny és
nehézgép
kezel je
Daru, felvonó és hasonló
anyagmozgató gép kezel je
Energetikai gép kezel je
Cement-, k - és egyéb
ásványianyag-feldolgozó gép
kezel je
Földmunkagép és hasonló
könny és
nehézgép
kezel je
Targoncavezet
Földmunkagép és hasonló
könny és
nehézgép
kezel je

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

C
A szakképesítéssel betölthet munkakörök
Alapozás,
közm és
fenntartási-gép
kezel
Emel gépkezel (kivéve targonca)
Energiaátalakító-berendezés kezel je
Építési anyagel készít gép kezel je

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezel

Targoncavezet
Útépít - és karbantartógép-kezel
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Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket.
A szakképesítéssel rendelkez képes:
- a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére;
- a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellen rzését végrehajtani;
- a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;
- üzemszer feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;
- épít - és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszer en és biztonságosan kezelni, m ködtetni;
- a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;
- az el írt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni;
- gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni,
felügyelni;
- a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni;
- alkalmazza a munka-, baleset-, t z- és környezetvédelmi szabályokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
A kapcsolódás módja
A
B
A szakképesítés Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10444-16
Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel speciális feladatai
A
B
A szakképesítés Emel gépkezel (kivéve targonca) szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10445-16
Emel gépkezel speciális feladatai
A

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

B
A szakképesítés Energiaátalakító-berendezés kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10446-16
Energiaátalakító berendezés kezel speciális feladatai
A

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

B
A szakképesítés Építési anyagel készít gép kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10447-16
Építésianyag-el készít gépkezel speciális feladatai
A

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.

B
A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel szakmairány
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10448-16
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezel speciális feladatai
A
B
A szakképesítés Targoncavezet szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10449-16
Targoncavezet speciális feladatai
A

B
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4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.

A szakképesítés Útépít -, és karbantartógép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
10450-16
Útépít - és karbantartógép kezel speciális feladatai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban el írt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
B
C
5.2.1.
A szakképesítés Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2.
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
5.2.4.
10444-16
Alapozás, közm - és fenntartási-gép gyakorlati
kezel speciális feladatai
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A szakképesítés Emel gépkezel (kivéve targonca) szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító
megnevezése
a modulzáró vizsga
száma
vizsgatevékenysége
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
10445-16
Emel gépkezel speciális feladatai
gyakorlati
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A szakképesítés Energiaátalakító-berendezés kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
10446-16
Energiaátalakító-berendezés
kezel
gyakorlati
speciális feladatai
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A szakképesítés Építési anyagel készít gép kezel je szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
10447-16
Építésianyag-el készít
gépkezel
gyakorlati
speciális feladatai
A
B
C
A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
10448-16
Földmunka-, rakodó- és szállítógép gyakorlati
kezel speciális feladatai
A
B
C
A szakképesítés Targoncavezet szakmairány szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
10449-16
Targoncavezet speciális feladatai
gyakorlati
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

B
C
A szakképesítés Útépít -, és karbantartógép kezel szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
azonosító száma
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10443-16
Gépkezel általános ismeretei
írásbeli
gyakorlati
10450-16
Útépít -, és karbantartógép kezel
speciális feladatai

114
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Alapozás, közm - és fenntartási-gép
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

kezel je

szakmairány

komplex

szakmai

vizsga

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közm - és fenntartási-gépkezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Szükség esetén elvégzi a gép el írás szerinti stabilizálását, telepítését.
Alapozás, vagy közm -, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közm - és fenntartási-gépkezel k elméleti ismeretei A vizsgafeladat
ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Emel gépkezel (kivéve targonca) szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai:
5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emel gépkezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emel gép naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Kötöz eszközöket, függesztékeket, teherfelvev eszközöket kiválaszt, használ, ellen riz.
Kötöz vel, irányítóval kapcsolatot tart.
Emel gépet üzemeltet, emel géppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Emel gépkezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
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5.3.3. Energiaátalakító gép kezel je szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és
vizsgafeladatai:
5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.
A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellen riz és használ.
Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégz eszközöket az energiaellátó-berendezéshez.
Energiaellátó gépet üzemeltet.
Energiaellátó géppel munkát hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.4. Építésianyag-el készít gép kezel je szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei
és vizsgafeladatai:
5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-el készít gépkezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Biztonsági el írásoknak megfelel en telepíti, stabilizálja a gépet.
Építési anyagel készít gépet m ködtet.
Építési anyagel készít géppel munkavégzést hajt végre.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-el készít gépkezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
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5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

kezel

szakmairány esetén

komplex szakmai

vizsga

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel k gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.
Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.6. Targoncavezet szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezet k gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez az emel gép naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellen riz, használ.
Szükség esetén használja a rögzít 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 id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezet k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
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5.3.7. Útépít - és karbantartó gép kezel je szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei
és vizsgafeladatai:
5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépít - és karbantartógép kezel gyakorlati feladatai
A vizsgafeladat ismertetése:
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.
Használja az el írt egyéni és csoportos véd eszközöket.
M szakkezdés el tti biztonsági és üzemi ellen rzéseket hajt végre.
Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.
Irányítóval kapcsolatot tart.
Útépít - vagy karbantartó gépet üzemeltet.
Útépít - vagy karbantartó géppel munkavégzést hajt végre.
Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.
A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.
A vizsgafeladat id tartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat id tartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Útépít - és karbantartógép kezel k elméleti ismeretei
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4.
Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsgafeladat id tartama: 20 perc (felkészülési id 10 perc, válaszadási id 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaid pontjaira, a vizsgaid szakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos el írások az állami szakképzési és feln ttképzési szerv honlapján érhet k el.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltér szempontjai:
A szakmai vizsga bármelyrészének elégtelen teljesítése esetén a teljes vizsga (gyakorlat, elmélet) ismétlése
szükséges.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1.
eszköz6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.2.
6.3.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
és felszerelési jegyzék
Szakmairány
Alapozás, vagy közm - vagy fenntartási-gépek
Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel je
Gépápoló eszközök
Szerelékek, tartozékok
Rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Alapozás, vagy közm - vagy fenntartási-gépekhez tartozó okmányok
Emel gép
Emel gépkezel (kivéve targonca)
Gépápoló eszközök
Szerelékek, tartozékok
Teherkötöz , függeszt , rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Emel géphez tartozó okmányok
Energiaátalakító-berendezés
Energiaátalakító-berendezés kezel je
Gépápoló eszközök
Tartozékok
Rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Energiaátalakító-berendezéshez tartozó okmányok
Építési-anyagel készít gép
Építési anyagel készít gép kezel je
Gépápoló eszközök
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6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Szerelékek, tartozékok
Rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Építési-anyagel készít géphez tartozó okmányok
Földmunka- vagy rakodó - vagy szállítógép Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel
Gépápoló eszközök
Szerelékek, tartozékok
Rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Földmunka- vagy rakodó - vagy szállítógéphez tartozó okmányok
Targonca
Targoncavezet
Gépápoló eszközök
Szerelékek, tartozékok
Teherkötöz , rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Rakatképzésre alkalmas raklap (legalább 8 db)
Targoncához tartozó okmányok
Útépít - vagy karbantartógép
Útépít -, és karbantartógép kezel
Gépápoló eszközök
Szerelékek, tartozékok
Rögzít eszközök
Egyéni véd eszközök a munkavédelmi el írások szerint
Útépít - vagy karbantartó-géphez tartozó okmányok

7. EGYEBEK
7.1. Egészségügyi alkalmassági követelmény:
Szakmai alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa által igazolva.
7.2. A szakmai gyakorlati képzés idejébe igazolt gyakorlati id beszámítható maximum 28-46 órában, az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzési id (60-90 óra) arányában. A gyakorlati id beszámítása
résztvev nként értend a foglalkoztató által kiadott, cégszer en aláírt gyakorlati id r l szóló igazolás alapján (7.4.
pont szerinti gyakorlatot igazoló lap). Gyakorlati igazolás alapján történ gyakorlati id beszámítása esetén is
legalább 8 órás gyakorlati képzésben kell részt vennie a tanfolyami hallgatónak.
A „10443-16 Gépkezel k általános ismeretei” szakmai követelménymodul korábbi eredményes teljesítése
mellett a képz intézmény vezet je a jelentkez kérelemére órabeszámítást eszközölhet.
Az eredményes teljesítést modulzáró vizsgaigazolással, vagy „32 582 02 Épít - és anyagmozgató gép kezel je
(szakmairány feltüntetésével)” szakképesít bizonyítvánnyal lehet igazolni.
Egy vizsga alkalmával több szakmairány vonható össze.
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag
elismert szakképesítést.
7.3.1. Alapozás, közm - és fenntartási- gépek
7.3.1.1. Alapozás gépei
7.3.1.1.1. Cölöp és szádfal ver berendezés
7.3.1.1.2. K zetfúró berendezés
7.3.1.1.3. Résel berendezés
7.3.1.1.4. Talajfúró berendezés
7.3.1.1.5. Egyéb alapozás gépei
7.3.1.1.6. Egyéb cölöpöz berendezés
7.3.1.2. Közm építés gépei
7.3.1.2.1. Alagcsövez gép
7.3.1.2.2. Cs sajtoló berendezés
7.3.1.2.3. Dréncs fektet berendezés
7.3.1.2.4. Kábelfektet berendezés
7.3.1.2.5. Komplett cs fektet berendezés
7.3.1.2.6. Talajvízszint süllyeszt aggregát.
7.3.1.2.7. Egyéb Közm építés gépei
7.3.1.3. Fenntartás gépei
7.3.1.3.1. Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
7.3.1.3.2. Földm fenntartó gép
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7.3.1.3.3. Nyesedékaprító berendezés
7.3.1.3.4. Önjáró f nyíró és f kasza
7.3.1.3.5. Egyéb Fenntartás gépei
7.3.1.4. Vasútépítés gépei
7.3.1.4.1. Vasútépít és karbantartógépek
7.3.1.4.2. Vágányépít , vágányátépít gépek
7.3.1.4.3. Alépítmény javító géplánc
7.3.1.4.4. Egyéb vasútépít gépek
7.3.1.5. Vágányszabályozás során használt gépek
7.3.1.5.1. Vágányszabályozó gép
7.3.1.5.2. Vágányépít , vágányátépít gépek
7.3.1.5.3. Ágyazatrendez gép
7.3.1.5.4. Aljköz-és ágyazattömörít gép
7.3.1.5.5. Dinamikus vágány stabilizátor
7.3.1.6. Különleges célt szolgáló vasúti munkagépek
7.3.1.6.1. Ágyazatkotró gép
7.3.1.6.2. Ágyazatrostáló gép
7.3.1.6.3. Síncsiszoló, sínmaró gép
7.3.1.6.4. Sínhegeszt gép, mozgó ellenállás-hegeszt gép
7.3.1.6.5. Univerzális kétélt munkagép
7.3.1.6.6. Hóeltakarító gép
7.3.2. Emel gépek (kivéve targonca)
7.3.2.1. Járm ves daruk
7.3.2.1.1. Autódaru
7.3.2.1.2. Emelve szállító gépjárm vek
7.3.2.1.3. Járm re szerelt daru
7.3.2.1.4. Lánctalpas daru
7.3.2.1.5. Egyéb járm ves daruk
7.3.2.2. Járm ves emel szerkezetek, berendezések
7.3.2.2.1. Gépjárm emel -hátfalak
7.3.2.2.2. Konténer emel
7.3.2.2.3. Reptéri catering járm
7.3.2.2.4. Egyéb Járm ves emel szerkezetek, berendezések
7.3.2.3. Személyemel k és szerel állványok
7.3.2.3.1. Emel állvány, oszlopos kúszó munkaállvány
7.3.2.3.2. Építési teheremel
7.3.2.3.3. Függesztett rendszer , mozgó munkahíd
7.3.2.3.4. Függ legesen vezetett fülkéj , építési személy- és teherfelvonók
7.3.2.3.5. Hidraulikus szerel kosaras gépjárm
7.3.2.3.6. Hidraulikus szerel kosaras utánfutó
7.3.2.3.7. Hídvizsgáló
7.3.2.3.8. Mobil szerel állvány
7.3.2.3.9. Mobil szerel kosár
7.3.2.3.10. Ollós emel állvány
7.3.2.3.11. Egyéb Személyemel k és szerel állványok
7.3.2.4. Emel szerkezetek
7.3.2.4.1. Emel asztal
7.3.2.4.2. Felrakógép
7.3.2.4.3. Gépi hajtású csörl
7.3.2.4.4. Járm emel
7.3.2.4.5. Körülkerített emel ter emel -berendezés
7.3.2.4.6. Parkoló emel
7.3.2.4.7. Színpadtechnikai emel -berendezés
7.3.2.4.8. Szintkülönbség kiegyenlít
7.3.2.4.9. Vasúti emel (Emel oszlop)
7.3.2.4.10. Villamos emel dob
7.3.2.4.11. Egyéb Emel szerkezetek
7.3.2.5. Kötöttpályás és úszódaruk
7.3.2.5.1. Ablakdaru
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7.3.2.5.2. Árbocdaru
7.3.2.5.3. Bakdaru
7.3.2.5.4. Forgódaru
7.3.2.5.5. Födémdaru
7.3.2.5.6. Híddaru, futódaru
7.3.2.5.7. Konzoldaru
7.3.2.5.8. Portáldaru
7.3.2.5.9. Úszódaru
7.3.2.5.10. Villamos futómacska
7.3.2.5.11. Egyéb kötöttpályás és úszódaruk
7.3.2.6. Toronydaruk
7.3.2.7. Vasútépít daruk
7.3.2.7.1. Vágánymez mozgatására alkalmas vasúti daru
7.3.2.7.2. Kitér mozgatására alkalmas vasúti daru
7.3.2.7.3. Kitér vagy hosszú vágánymez mozgatására alkalmas gépcsoport,
7.3.2.7.4. Aljak mozgatására alkalmas gép
7.3.3. Energiaátalakító-berendezések
7.3.3.1. Áramfejleszt , áramforrás
7.3.3.2. Biogáz hasznosító berendezés
7.3.3.3. Gázkompresszor
7.3.3.4. G zfejleszt
7.3.3.5. Hegeszt aggregát
7.3.3.6. H légfúvó
7.3.3.7. Légs rít
7.3.3.8. Szárító berendezések
7.3.3.9. Egyéb energia átalakító berendezés
7.3.4. Építési anyagel készít gépek
7.3.4.1. Kever gépek
7.3.4.1.1. Aszfaltkever telep
7.3.4.1.2. Betonkever telep
7.3.4.1.3. Gravitációs betonkever
7.3.4.1.4. Habarcskever
7.3.4.1.5. Kényszerkeverés betonkever
7.3.4.1.6. Mészoltó gép
7.3.4.1.7. Egyéb kever gépek
7.3.4.2. Megmunkáló és gyártó gépek
7.3.4.2.1. Betonelemgyártó berendezés
7.3.4.2.2. Betonacél megmunkáló gép
7.3.4.2.3. K megmunkáló berendezés
7.3.4.2.4. Egyéb Megmunkáló és gyártó gépek
7.3.4.3. Tör , rl , osztályozó gépek
7.3.4.3.1. Anyagosztályozó berendezés
7.3.4.3.2. K tör , rl és aprítógép
7.3.4.3.3. Egyéb Tör , rl , osztályozó gépek
7.3.4.4. Egyéb építési-anyagel készít gép
7.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
7.3.5.1. Univerzális földmunkagépek
7.3.5.1.1. Traktor alapú univerzális földmunkagép
7.3.5.1.2. Univerzális földmunkagép
7.3.5.2. Rakodógépek
7.3.5.2.1. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók
7.3.5.2.2. Kompakt rakodó
7.3.5.2.3. Vagonkirakó
7.3.5.2.4. Egyéb rakodógépek
7.3.5.3. Kotrógépek
7.3.5.3.1. Gumikerekes kotró
7.3.5.3.2. Lánctalpas kotró
7.3.5.3.3. Teleszkópos kotró
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7.3.5.3.4. Úszókotró
7.3.5.3.5. Vedersoros kotró és árokásó
7.3.5.3.6. Egyéb kotrógépek
7.3.5.4. Földnyes k, földtolók
7.3.5.4.1. Földtoló
7.3.5.4.2. Földgyalu
7.3.5.4.3. Földnyes
7.3.5.4.4. Egyéb Földnyes k, földtolók
7.3.5.5. Szivattyúk és folyadékszállító gépek
7.3.5.5.1. Betonszivattyú
7.3.5.5.2. Bitumenszivattyú
7.3.5.5.3. Habarcsszivattyú
7.3.5.5.4. Szivattyú aggregát
7.3.5.5.5. Toalett leereszt gépjárm
7.3.5.5.6. Víz-, és szennyvíz szivattyú
7.3.5.5.7. Vízágyú
7.3.5.5.8. Vízfeltölt gépjárm
7.3.5.5.9. Zagy és iszapszivattyú
7.3.5.5.10. Egyéb Szivattyúk és folyadékszállító gépek
7.3.5.6. Szállítógépek
7.3.5.6.1. Betonszállító mixer gépkocsi
7.3.5.6.2. Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
7.3.5.6.3. Dömper (kerekes anyagszállító)
7.3.5.6.4. Kényszertömörítés szilárd hulladékgy jt és szállító gépek
7.3.5.6.5. Szállító és válogatószalagok
7.3.5.6.6. Szennyvízszállító és szippantó járm vek
7.3.5.6.7. Egyéb szállítógépek
7.3.5.7. Tömörít gépek
7.3.5.7.1. Gumihenger
7.3.5.7.2. Kompaktor
7.3.5.7.3. Statikus henger
7.3.5.7.4. Vibrációs henger
7.3.5.7.5. Vibrációs tömörít lap
7.3.5.7.6. .Egyéb tömörít gépek
7.3.6. Targoncák
7.3.6.1. Vezet üléses targoncák
7.3.6.2. Vezet állásos targoncák
7.3.6.3. Gyalogkíséret targoncák
7.3.7. Útépít - és karbantartógép kezel
7.3.7.1. Útépít gépek
7.3.7.1.1. Alagútépít gép
7.3.7.1.2. Aszfaltbedolgozó finischer
7.3.7.1.3. Aszfaltburkolat maró
7.3.7.1.4. Betonbedolgozó finischer
7.3.7.1.5. Talajstabilizátor
7.3.7.1.6. .Egyéb útépít gépek
7.3.7.2. Útburkolat javító gépek
7.3.7.2.1. Aszfalt és betonburkolat bontó
7.3.7.2.2. Aszfalt és betonvágó gép
7.3.7.2.3. Aszfalt újrahasznosító berendezés
7.3.7.2.4. Emulziószóró berendezés
7.3.7.2.5. Kátyúzó gép
7.3.7.2.6. Önjáró útburkolati jelfest
7.3.7.2.7. Útkorona átfúró berendezés
7.3.7.2.8. Egyéb Útburkolat javító gépek
7.3.7.3. Karbantartó gépek
7.3.7.3.1. Ároktisztító-maró munkagép
7.3.7.3.2. Hómaró és hótoló gépek
7.3.7.3.3. Só- és homokszóró gép
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7.3.7.3.4. Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
7.3.7.3.5. Önjáró sepr gép
7.3.7.3.6. Útfenntartó és karbantartó gépek
7.3.7.3.7. Egyéb útfenntartó- és karbantartógép
7.3.7.3.8. Egyéb karbantartó gépek

7.4.
Gyakorlatot igazoló lap
„Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a szakmairány megjelölésével)” szakképesítéshez
(Kérjük nyomtatott nagybet kkel, olvashatóan kitölteni!)
Tanuló neve: ............................................................................................................................
Leánykori név: ........................................................................................................................
Szül. hely: ..................................................., id : ....................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Igazoljuk, hogy fent nevezett személy az alább felsorolt az „Épít - és anyagmozgató gép kezel je”
szakképesítés szakmairányába tartozó gépcsoportba sorolt gépen a kötelez kezel i gyakorlatot
teljesítette.
A gyakorlat során önálló, biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátította.
Szakképesítés szakiránya: .......................................................................................................
Gépcsoport: .............................................................................................................................
A gép megnevezése: ................................................................................................................
A gép típusa: ............................................................................................................................
A gép azonosító száma: ............................................................................................................
Gépkezel i gyakorlattal töltött órák száma (28-46 óra): ................... óra
Kelt: ...................................................
Igazolást kiállító cég neve:
.....................................................................................
címe:
....................................................................................
P. H.
M szaki vezet
neve:
....................................................
aláírása:
......................................................

Munkavédelmi felel s
neve:
....................................................
aláírása:
......................................................
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4. melléklet a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelethez
II. Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM
rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012.
(VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a nemzeti fejlesztési miniszter
ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések között
A
1
Srs
z.

2
14
15

B
A 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet szerinti
szakképesítés sorszáma,
azonosító száma és
megnevezése
(2016.03.04-t l)

Azonosító száma,
megnevezése
12.
Szakképesítés
13. 32 582 02
Épít - és anyagmozgató
gép kezel je
(szakmairány
megjelölésével)

16

14. Szakmairányok:

17

15. 32 582 02
Épít - és anyagmozgató
gép kezel je
(Emel gépkezel (kivéve
targonca))

18

16.

19

17.

20

18.

21

19.

22

20.

23

21.

C
A 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet
szerinti
szakképesítés
sorszáma, azonosító
száma és
megnevezése
(2016.03.03-ig)
Azonosító száma,
megnevezése
Szakképesítés
32 582 02
Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
(szakmairány
megjelölésével)
Szakmairányok:

32 582 02
Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je
(Emel gépkezel
(kivéve targonca))
32 582 02
32 582 02
Épít - és anyagmozgató Épít - és
gép kezel je
anyagmozgató gép
(Energiaátalakítókezel je
berendezés kezel je)
(Energiaátalakítóberendezés
kezel je)
32 582 02
32 582 02
Épít - és anyagmozgató Épít - és
gép kezel je
anyagmozgató gép
(Építésianyag kezel je
el készít gép kezel je) (Építésianyag el készít gép
kezel je)
32 582 02
32 582 02
Épít - és anyagmozgató Épít - és
gép kezel je
anyagmozgató gép
(Földmunka-, rakodó- és kezel je
szállítógép kezel )
(Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezel )
32 582 02
32 582 02
Épít - és anyagmozgató Épít - és
gép kezel je
anyagmozgató gép
(Targoncavezet )
kezel je
(Targoncavezet )
32 582 02
32 582 02
Épít - és anyagmozgató Épít - és
gép kezel je (Útépít - és anyagmozgató gép
karbantartógép kezel )
kezel je (Útépít és karbantartógép
kezel )
32 582 02
32 582 02
Épít - és anyagmozgató Épít - és

D

E

F

A 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelet szerinti
szakképesítés
azonosító száma és
megnevezése

Az 1/2006. (II. 17.)
OM rendelet
szerinti
szakképesítés
azonosító száma
és megnevezése

A 37/2003. (XII. 27.)
OM rendelet szerinti
szakképesítés
azonosító száma és
megnevezése

Azonosító száma,
megnevezése
Szakképesítés
31 582 05
Épít - és
anyagmozgató
gép kezel je

Azonosító száma,
megnevezése

Azonosító száma,
megnevezése
Szakképesítés
31 582 06
Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je

SzakképesítésRészelágazások
szakképesítés
31 582 06 0010 31 01 31 582 06 0100 31
Emel gépkezel
01
(kivéve targonca)
Emel gépkezel

31 582 06 0010 31 02 31 582 06 0100 31
Energiaátalakító02
berendezés kezel je Energiaátalakítóberendezés
kezel je

31 582 06 0010 31 03 31 582 06 0010 31
Építési
03
anyagel készít gép Építési
kezel je
anyagel készít
gép kezel je

31 582 06 0010 31 04 31 582 06 0010 31
Földmunka-, rakodó- 04
és szállítógép kezel
Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezel

31 582 06 0010 31 05 31 582 06 0010 31
Targoncavezet
05
Targoncavezet

31 582 06 0010 31 06 31 582 06 0010 31
Útépít - és
06
karbantartógép
Útépít gép kezel
kezel

31 582 06 0010 31 07
Alapozás, közm - és
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24

gép kezel je
anyagmozgató gép
(Alapozás, közm - és
kezel je
fenntartási-gép kezel je) (Alapozás, közm és fenntartási-gép
kezel je)
22. Szakképesítés
Szakképesítés

25

23. 32 582 02
Épít - és anyagmozgató
gép kezel je
(a szakmairány
megjelölésével)
Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Energiaátalakítóberendezés kezel je
Építésianyag-el készít
gép kezel je
Földmunka-, rakodó- és
szállítógép
kezel
Targoncavezet
Útépít - és
karbantartógép kezel

26

24. 32 582 02
Épít - és anyagmozgató
gép kezel je
(a szakmairány
megjelölésével)
Emel gépkezel (kivéve
targonca)
Energiaátalakítóberendezés kezel je
Építésianyag-el készít
gép kezel je
Földmunka-, rakodó- és
szállítógép kezel
Targoncavezet
Útépít -és
karbantartógép kezel

32 582 02
Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je (a
szakmairány
megjelölésével)
Emel gépkezel
(kivéve targonca)
Energiaátalakítóberendezés
kezel je
Építésianyagel készít gép
kezel je
Földmunka,rakodó- és
szállítógép
kezel
Targoncavezet
Útépít - és
karbantartógép
kezel
32 582 02
Épít - és
anyagmozgató gép
kezel je (a
szakmairány
megjelölésével)
Emel gépkezel
(kivéve targonca)
Energiaátalakítóberendezés
kezel je
Építésianyagel készít gép
kezel je
Földmunka-,
rakodó- és
szállítógép kezel
Targoncavezet
Útépít -és
karbantartógép
kezel

fenntartási-gép
kezel

SzakképesítésSzakképesítésSzakképesítés
elágazások
elágazások
31 582 06 0010 31 01 31 582 06 0010 31 31 5256 02
Emel gépkezel
01
Könny gépkezel
(kivéve targonca)
Könny gépkezel
31 582 06 0010 31 02
Energiaátalakítóberendezés kezel je
31 582 06 0010 31 03
Építési
anyagel készít gép
kezel je
31 582 06 0010 31 04
Földmunka-, rakodóés szállítógép kezel
31 582 06 0010 31 05
Targoncavezet
31 582 06 0010 31 06
Útépít - és
karbantartógép
kezel

31 582 06 0010 31 01 31 582 06 0010 31 31 5256 06
Emel gépkezel
02
Nehézgépkezel
(kivéve targonca)
Nehézgépkezel
31 582 06 0010 31 02
Energiaátalakítóberendezés kezel je
31 582 06 0010 31 03
Építési
anyagel készít gép
kezel je
31 582 06 0010 31 04
Földmunka-, rakodóés szállítógép kezel
31 582 06 0010 31 05
Targoncavezet
31 582 06 0010 31 06
Útépít - és
karbantartógép
kezel

