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A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelete a közúti közlekedési ága-

zatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szó-

ló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgaköve-

telmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. 

(III. 29.) NFM rendelet módosította. Mind a két rendelet 2016. év január 01-én lépett hatály-

ba. 

A 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelete módosító előírásokat tartalmazott a címében megadott 

rendeletekben foglaltakról és 2016.01.01 - 2016.01.02 között volt hatályos, valamint a benne 

megadott rendeletek módosított szövegei a http://www.njt.hu címen a Nemzeti Jogtárban 

2016. január 02-től olvasható. 

A módosított két rendelet többek között érinti az emelőgépkezelőket (kivéve targonca) és a 

targoncakezelőket. 

Az NGM Munkafelügyeleti Főosztálya kezdeményezésére az emelőgépek és az anyagmozga-

tás területén 2013-ban és 2014-ben megvalósított célvizsgálat emelőgép kezelést érintő ked-

vezőtlen megállapítások felszámolásának érdekében az OEME a 2016. január 01-gyel megje-

lent 74/2015. (XII. 29.) NFM módosító rendelet figyelembevételével 

- a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga-

követelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 

miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rende-

let 2. melléklet II. részében a 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a 

szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye fejezet 7. 

alcím (továbbiakban: SZVK), valamint 

- a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek 

képzéséről és vizsgáztatásáról szóló a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM (továbbiakban: R)  

rendeletekben foglaltakról következő ÁLLÁSFOGLALÁSOKAT, ÉSZREVÉTE-

LEKET tesz közzé: 

Ebben az összeállításban elsődleges feladatként – függetlenül attól, hogy a rendelet 

tartalmával egyet értünk, vagy sem – feladatunknak tekintettük, hogy az építő- és 

anyagmozgatógépeket üzemeltetőknek megadjunk minden olyan tájékoztatást, in-

formációt, ami a jogkövető magatartást segíti elő. 

A rendelettel összefüggő szakmai véleményünket egy hosszabb időszak tapasztalatai 

alapján fogjuk megtenni. 

  

http://www.njt.hu/
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1. SZVK [12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 2. melléklet II. rész, a 6. sorszám] 

A 2016. január 1-gyel bevezetett módosítások továbbra sem teszik lehetővé kötelező érvény-

nyel előírt módon az építő- és anyagmozgató kezelője számára, hogy a szakképesítése meg-

szerzésekor a választott szakmairány feltüntetésén túl, az által a gyakorlati vizsgán kezelt gép-

ről, vagy a géphez tartozó gépcsoportról jogosultságát igazoló dokumentumot (gépkezelői 

jogosítványt) kapjon. Az SZVK a 7.2 pontjában „a bizonyítvány kiadásához kapcsolódóan 

lehetőség van egy tanúsítvány kiadására, amelyben a vizsga szervezője rögzíti, a vizsgabizott-

ság aláírásával tanúsítja, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgát mely géptípus igénybevételével 

teljesítette.” 

A SZVK szerinti képzésre való jelentkezéskor a jelentkezőnek a SZVK 7.3 pontja szerint 

meg kell adnia az által kezelni kívánt gépcsoportot. A gépcsoportot a 7.3. pontban 5 szintig 

tagolt pontban lévő gyűjtő fogalom adja meg, kivéve 7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések, 

mert ott ez csak 4 szintű. 

A gépcsoport meghatározását a SZVK csak általánosan, a következők szerint határozza meg: 

„A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 42–72 óra gya-

korlat, amennyiben a tanfolyami hallgató a szakmairánynak megfelelő gépcsoportra vagy a 

megfelelő gépcsoportba tartozó gépre érvényes építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvány-

nyal rendelkezik.” 

A tanúsítványba a géptípus megadását kérni, megadni korlátozással jár, mert akár a gyártói, 

akár a felhasználó általi típusváltásnál a tanúsítvány érvényét veszti. A kezelői jogosultság 

géptípus szerinti megadást az államilag elismert szakképesítés megszerzése után – ami gép-

csoportot ad meg - a munkáltató általa kidolgozott eljárás alapján a Mvt
1
 55. § (1.) c), vala-

mint az EBSZ
2
 I. fejet 6.2. pontja alapján megtartott képzéssel kell biztosítani. 

  

                                                 

1
 A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII  törvény 

2
 A 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett  Emelőgépek Biztonsági Szabályzata. 
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2. R [40/2009 (VIII. 31.) KHEM rendelet] 

2.1. Észrevételek az 1 § (1) bekezdésben leírtakhoz 

2.1.1. A R. 1. § (1) bekezdés a) pontja általánosan fogalmazza meg a hatályt, amit csak a 

rendelet teljes terjedelmének elolvasása után lehet egyértelműen meghatározni, 

azaz a R. 

- a 2. mellékletében felsorolt gépekre; 

- azok kezelőire [1. § (1) bekezdés b)]; 

- e gépkezelők képzésére, vizsgáztatására [1. § (1) bekezdés c) ]; 

- a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására 

[1. § (1) bekezdés d)] 

vonatkozik. 

2.1.2.  Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott gépcsoport jelentőségét a 2. § (1) bekez-

désben leírtak adják, mert az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „Emelő- és rako-

dógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel 

rendelkezik.” 

 

2.2. Észrevételek a 2.§ (1) bekezdés 2. mondatában leírtakhoz: 

- feleslegesek, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdési részletesen meghatározzák a gépke-

zelői képesítés megszerzésének lehetőségét. 

- zavaróak, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdésekben leírtak az ebben a mondatban 

meghatározottakkal szemben mást rögzítenek. 

Ugyan akkor a mondat a 6/1980-as jogszabályra hivatkozik, azóta építő- és anyag-

mozgatógépek képzési irány létezik. Ezért e bekezdés 1. mondatában tett kitétel a 

2009-óta a R 1.§ (1) bekezdés a) pontjában felsorolt területre kiképzett gépkezelők 

megszerzett jogosultságát indoklás nélkül megszünteti. 

A két jogosítvány "és" kötőszóval való összekötése miatt a 6/1980-as rendelet és az 

új NKH-s jogosítvány megléte együttesen kell a gépkezeléséhez. Azért, mert 2009 

után már nem adtak ki 6/1980-as jogosítványt, így a 2009 után vizsgázottak e rende-

leti előírás miatt semmilyen módon nem kezelhetnek a R hatálya alá tartozó emelő- 

és rakodógépeket. 

 

2.3. Észrevételek a 3.§-ban leírtakhoz: 

2.3.1 A 3.§ (2) bekezdés b) - c) pontjaiban leírtakat nem tartalmazza a 2. melléklet. 

2.3.2 A 3.§ (3) bekezdésben leírtak nem értelmezhetőek, ellentmondásosak, mert amikor 

például egy vizsgára jelentkező „A” gépcsoportba tartozó gépre kíván jogosultsá-

got szerezni, akkor a vizsgabizottság elnöke ne jelöljön ki vizsgára egy „B” gép-

csoportba tartozó gépet. 

 

2.4. Észrevételek a 4. §-ban leírtakhoz: 
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2.4.1. A 4. § (2) bekezdés b) pontjában leírtaknál törölni kell a „kivéve, ha már rendelke-

zik hatályos gépkezelői képesítéssel” szövegrészt. Indoklás: Ha valakinek már van 

hatályos gépkezelői képesítése, akkor biztos, hogy nem fog szaktanfolyamra je-

lentkezni. 

2.4.2. 4. § (4) bekezdése kötelező részvételt ír elő. Csak az 5. § (2) bekezdésben leírtak 

ismerete alapján dönthető el, hogy az előírt kötelezettség az e bekezdésben megha-

tározott tanórákon való részvételre vonatkozik. (Meg egyébként is, ha valaki nem 

akar szaktanfolyamra jelentkezi, az annak elvégzésére nem kötelezhető.) 

2.4.3. 4. § (5) bekezdéshez kiegészítés: 

A szakképzésről szóló törvényben a meghatározott feltételek: 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 
31. § (1) A gyakorlati képzést 

folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan sze-

mély vehet részt, aki: 

a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjá-

ban meghatározott kivétellel – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik 

 

2.5. Észrevételek, kiegészítések az 5. §. egyes pontjaihoz. 

2.5.1. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint vizsgát tehet az aki: 

2.5.1.1. A 2. melléklet szerinti gépcsoportokra érvényes OKJ-s bizonyítvánnyal ren-

delkezők [ba)]. Ezek a következők lehetnek: 

i.) 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 1993-tól 

 52 8299 04 9 0 06  Könnyűgépkezelő A bizonyítványban a géptípust 

megjelölt 

 52 8390 04 9 0 08 Nehézgépkezelő A bizonyítványban a géptípust 

megjelölt 

ii.) 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet - 2008 ig 

 31 5256 02 Könnyűgépkezelő 

 31 5256 03 Nehézgépkezelő 

iii.) 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 2008-2010 között 

31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesí-

tés 

 31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő rész-szakképesítés 

 31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető rész-szakképesítés 

 31 582 06 0010 31 01 Könnyűgépkezelő elágazás 

 31 582 06 0010 31 02 Nehézgépkezelő elágazás 

iv.) 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet  2010-2013 

A könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő képzés elnevezés megszűnt 

31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesí-

tés 

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

 31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető elágazás 
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v.)  150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet  Hatályos a : 12/2013. (III. 29.) 

NFM rendeletben kiadott SZVK kiadásával 

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés 

 Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakirány 

 Targoncavezető szakirány 

2.5.1.2. Bárki, akinek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján 

1980. 01. 25 – 2009. 01.01 között kiadott építőgépkezelői jogosítványa van 

[bb)]. 

Kiegészítés: Egyes képző, vizsgáztató szervezetek az építőgépkezelői jogo-

sítvány mellé 1993 és 2009 között az aktuális OKJ-s bizonyítványt is kiad-

tak. 

2.5.2. A 5. § (2) bekezdés 

A 5. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti építőgépkezelői jogosítvánnyal rendel-

kezők a bejegyzett gépkezelési jogosultságnak megfelelő gépcsoportban a R. 

szerinti jogosultságot szaktanfolyam végzése nélkül, gyakorlati vizsga letétele 

nélkül szerezhetik meg. 

2.6. Észrevételek, kiegészítések az 7. §-hoz (Vizsga) 

A R. a 4. melléklet az oktatási ismeretanyagot a 4. § (4) bekezdésben megadott órater-

jedelmű oktatásnak megfelelően a következők szerint tartalmazza: 

 Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása 

 A gép üzembe helyezése 

 Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása) 

 Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szük-

séges). Kérdés: milyen a vizsga eredménye, ha az irányító hibásan irányít? 

 A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása. 

A R-ben sehol nem szerepel, hogy hány vizsgatárgyat kell a sikeres vizsgához teljesí-

teni, valamint az sem, hogy miből kell állni a gyakorlati vizsgának. Ezt a képző intéze-

tek a kompetenciájuk alapján nyilván majd meg fogják határozni. 

2.7. . Észrevételek, kiegészítések az a 8. §-hoz. 

A 8. § (4) bekezdés 2. mondata szerint a 2. mellékletében meghatározott gépcsopor-

tokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rako-

dógép kezelésére 2016. június 30-ig jogosít. 

Ez azt is jelenti, hogy a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó 

gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak. 

„Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzésé-

ről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői 

jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít”. 

Ami azt is jelenti, hogy a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó 

gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak, azaz a 2. mellékletben nem 

szereplő gépek továbbra is kezelhetőek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rende-

let alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal. 

Az, hogy az együttes rendelet alapján milyen gépekre, gépcsoportokra adtak ki 

építőgépkezelői jogosítványokat az együttes rendelet visszavonásáig (2009. 01. 01.-ig) 

különböző szervezetek honlapján elérhető volt, azonban ezek most már nem érhetők 

el. Kivételt jelent az OEME honlapja, ahol  
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http://oeme.hu/downloads/2012/09/Epitogepkezelok_kategoria_070706.pdf címen 

szerepel egy 2007-es összeállítás, mintegy 500 feletti gépfajtával. 

Itt kell felhívni a figyelmet, hogy a honlapon az „Érdeklődők”-nek szóló összeállítást 

ki kell egészíteni azzal, hogy az emelőgépek területén a munkavédelemi előírások be-

tartásának ellenőrzésével megbízott hatóság az államilag elismert szakképesítés meg-

felelőségét (OKJ) ellenőrzi. 

 

Az 1. melléklet tartalmazza azokat a gépcsoportokat, amelyek kezelésére az R. és az SZVK 

képzésein résztvevők jogosultságot, illetve tanúsítványt szerezhetnek. A táblázat tartalmazza 

az R. és az SZVK egyes gépcsoportjainak megfeleltetését, illetve megadja, hogy az SZVK 

szerinti hány olyan gépre szerezhető gépkezelői jogosultság, amelyet az R. nem tartalmaz. 

 

 

Budapest, 2016. január 10. 

Dr. Kása László 

elnök 

 

Az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében az rendelet szövege mellett az egyes észrevételek 

táblázatos formában a következő: 

 

http://oeme.hu/downloads/2012/09/Epitogepkezelok_kategoria_070706.pdf
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N
o
 Rendelet  Magyarázat 

1. 
12/2013. (III. 29.) NFM 

A 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány 

megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

OEME  

1.1. 

A 2016. január 1-gyel bevezetett módosítások továbbra sem teszik 

lehetővé kötelező érvénnyel előírt módon az építő- és anyagmozgató 

kezelője számára, hogy a szakképesítése megszerzésekor a választott 

szakmairány feltüntetésén túl, az által a gyakorlati vizsgán kezelt 

gépről, vagy a géphez tartozó gépcsoportról jogosultságát igazoló 

dokumentumot (gépkezelői jogosítványt) kapjon. Az SZVK a 7.2 

pontjában „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.” 

Az SZVK szerinti képzésre való jelentkezéskor a jelentkezőnek az SZVK 7.3 

pontja szerint meg kell adnia az által kezelni kívánt gépcsoportot. A gépcsopor-

tot a 7.3. pontban 5 szintig tagolt pontban lévő gyűjtő fogalom adja meg, kivéve 

7.3.1.3. Energiaátalakító-berendezések, mert ott ez csak 4 szintű. 

A gépcsoport meghatározását SZVK csak általánosan, a következők szerint 

határozza meg: 

„A szakmai gyakorlati képzés idejébe ugyancsak beszámítható a már említett 

42–72 óra gyakorlat, amennyiben a tanfolyami hallgató a szakmairánynak 

megfelelő gépcsoportra vagy a megfelelő gépcsoportba tartozó gépre érvényes 

építőgépkezelő, vagy gépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik.” 

A tanúsítványba a géptípus megadását kérni, megadni korlátozással jár, mert 

akár a gyártói, akár a felhasználó általi típusváltásnál a tanúsítvány érvényét 

veszti. A kezelői jogosultság géptípus szerinti megadást az államilag elismert 

szakképesítés megszerzése után – ami gépcsoportot ad meg - a munkáltató álta-

la kidolgozott eljárás alapján a Mvt
3
 55. § (1.) c), valamint az EBSZ

4
 I. fejet 

6.2. pontja alapján megtartott képzéssel kell biztosítani. 

                                                 

3
 A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII  törvény 

4
 A 47/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel hatályba helyezett  Emelőgépek Biztonsági Szabályzata. 
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2. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM OEME magyarázat 

2.1. 1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed 

a)
1
 a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a 

járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához 

használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodó-

gép), 

b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő), 

c) a gépkezelő jelöltek (a továbbiakban: gépkezelők) képzésére vizsgáztatására, 

d) a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására. 

(2)
2
 A rendelet hatálya nem terjed ki a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűz-

oltóság és a Magyar Honvédség által üzemeltetett gépekre, továbbá az egyes techno-

lógiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű (telepített) gépsorok 

részét képező gépekre és az ezeket működtetető gépkezelőkre. 

(3) E rendelet alkalmazásában gépcsoportnak minősül az egyes gépek tekitetében a 

munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó 

jellemzői alapján kialakított, négy számjeggyel azonosított csoport. 

A R. 1. § (1) bekezdés a) pontja általánosan fogalmazza meg a ha-

tályt, amit csak a rendelet teljes terjedelmének elolvasása után lehet 

egyértelműen meghatározni, azaz a R. 

- a 2. mellékletében felsorolt gépekre; 
- azok kezelőire [1. § (1) bekezdés b)]; 

- e gépkezelők képzésére, vizsgáztatására [1. § (1) be-

kezdés c) ]; 

- a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány 

kiadására 

[1. § (1) bekezdés d)] 

vonatkozik. 

Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott gépcsoport jelentőségét a 2. § 

(1) bekezdésben leírtak adják, mert az 1. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti „Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcso-

portra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik.” 

2.2. 2. § (1) Emelő- és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gép-

kezelői képesítéssel rendelkezik. A gépkezelői képesítés megszerzését az építőgép-

kezelői munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 

együttes miniszteri rendelet alapján kiadott, a gépcsoport valamely géptípusának ke-

zelésére jogosító építőgép-kezelői jogosítvány, és az 1. mellékletben meghatározott 

gépkezelői jogosítvány igazolja. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogo-

sítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés meg-

szerzésének kötelezettsége alól. 

(2) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes mi-

niszteri rendelet alapján közúti járműnek minősül, és a munkavégzés vagy a munka-

hely-változtatás során közutat vagy közforgalom elől el nem zárt magánutat vesz 

igénybe, és a gép kezelője járművezetési feladatokat is ellát, a gépkezelőnek a közúti 

jármű vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri 

rendeletben meghatározott, hatályos engedéllyel is rendelkeznie kell. 

A 2.§ (1) bekezdés 2. mondatában leírtak  

- feleslegesek, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdési részletesen megha-

tározzák a gépkezelői képesítés megszerzésének lehetőségét. 

- zavaróak, mert az 5.§ (1) és (2) bekezdésekben leírtak az ebben a 

mondatban meghatározottakkal szemben mást rögzítenek. 

A R 2. § (1) 2. mondata 2009. január 1-ével visszavont 6/1998-as 

jogszabályra hivatkozik, azóta építő- és anyagmozgatógépek képzé-

si irány létezik. Ezért e bekezdés 1. mondatában tett kitétel a 2009 

óta a R 1.§ (1) bekezdés a) pontjában felsorolt területre kiképzett 

gépkezelők megszerzett jogosultságát indoklás nélkül megszünteti. 

A két jogosítvány "és" kötőszóval való összekötése miatt a 6/1980-

as rendelet és az új NKH-s jogosítvány megléte együttesen kell a 

gépkezeléséhez. 2009 után már nem adtak ki 6/1980-as jogosítvány, 

így 2009 után vizsgázottak e rendeleti előírás miatt semmilyen mó-

don nem kezelhetnek a R hatálya alá tartozó emelő- és rakodógépe-

ket. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot2
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2. 40/2009. (VIII. 31.) KHEM OEME magyarázat 

2.3. 3. § (1) Az emelő- és rakodógép gépcsoportba sorolását a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) A gépcsoportba sorolást az emelő- és rakodógép 

a) konstrukciója által meghatározott munkavégző képessége (a munkavégzés célja 

és módja), 

b) munkavégző képességét meghatározó fő szerkezeti jellemzők, továbbá 

c) a gép kezelőjével szemben támasztható kezelési követelmények 

határozzák meg. 

(3)
3
 A vizsga során alkalmazott emelő- és rakodógép 2. melléklet szerinti gépcso-

portba sorolását a vizsgabizottság elnöke határozza meg. 

A 3.§ (2) bekezdés b) - c) pontjaiban leírtakat nem tartalmazza a 2. 

melléklet. 

 

A 3.§ (3) bekezdésben leírtak nem értelmezhetőek, ellentmondáso-

sak, mert amikor például egy vizsgára jelentkező „A” gépcsoportba 

tartozó gépre kíván jogosultságot szerezni, akkor a vizsgabizottság 

elnöke ne jelöljön ki vizsgára egy „B” gépcsoportba tartozó gépet. 

2.4. 4. §
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 gépcso-

porthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy 

építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelke-

zik hatályos gépkezelői képesítéssel. 

(3) Szaktanfolyami oktatást az a képző szerv végezhet, amely megfelel a 3. mellék-

letben meghatározott feltételeknek. 

(4) A szaktanfolyamon való részvétel kötelező. A szaktanfolyam keretében gépcso-

portonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolya-

monként 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. 

(6) Az oktatás ismeretanyagát a 4. melléklet tartalmazza. 

A 4. § (2) bekezdés b) pontjában leírtaknál törölni kell a „kivéve, ha 

már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel” szövegrészt. In-

doklás: Ha valakinek már van hatályos gépkezelői képesítése, akkor 

biztos, hogy nem fog szaktanfolyamra jelentkezni. 

 

4. § (4) bekezdése kötelező részvételt ír elő. Csak az 5. § (2) bekez-

désben leírtak ismerete alapján dönthető el, hogy az előírt kötele-

zettség az e bekezdésben meghatározott tanórákon való részvételre 

vonatkozik. (Meg egyébként is, ha valaki nem akar szaktanfolyamra 

jelentkezi, az annak elvégzésére nem kötelezhető.) 

 

4. § (5) bekezdés: 

A szakképzésről szóló törvényben a meghatározott feltételek: 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 
31. § (1) A gya-

korlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben 

gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki: 

a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont 

aa) alpontjában meghatározott kivétellel – legalább ötéves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot3
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot4
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2.5. 5. §
5
 (1) Vizsgát az tehet, aki 

a) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott élet-

kori és egészségügyi feltételeknek megfelel, valamint 

b) rendelkezik 

ba) az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a meg-

szerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgép-

kezelői szakképesítéssel, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő 

szakképesítő vizsga eredményes teljesítését igazoló okmánnyal, 

és a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyamot elvégezte, vagy 

bb) az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az 

építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM 

együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvánnyal. 

(2) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az 

építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM 

együttes rendelet alapján kiállított építőgép-kezelői jogosítványba 

bejegyzett, adott gépre vonatkozó gépkezelési jogosultság – a 4. 

§-ban meghatározott szaktanfolyam elvégzése nélkül, gyakorlati 

vizsga letételével – a 2. melléklet szerinti azonos gépcsoportra 

terjeszthető ki. 

(3) A gépkezelő vizsgákat és gépkezelői jogosítvány kiadását a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) a Nemzeti 

Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatáro-

zottak szerint végzi. 

(4) Az NKH a szaktanfolyamot folytató szervezettel a szaktan-

folyam befejezésének időpontját megelőző 5 munkanappal történt 

előzetes egyeztetés alapján határozza meg a vizsga időpontját és 

helyét. A szaktanfolyami képzést folytató szervezet kérelmére az 

NKH az e rendelet szerinti vizsga időpontját a szakképesítő vizs-

gával azonos napra tűzi ki. Ebben az esetben a szakképesítő vizs-

ga elnökének kijelöléséhez az NKH egyetértése szükséges. 

(5) A vizsgák megtartására vonatkozó szabályokat az 5. mellék-

let tartalmazza. 

5. § (1) bekezdés b) pont: 

Vizsgát tehet, az aki: 

ba) A 2. melléklet szerinti gépcsoportokra érvényes OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők. Ezek 

a következők lehetnek: 

i.)7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 1993-tól 

 52 8299 04 9 0 06  Könnyűgépkezelő A bizonyítványban a géptípust megjelölt 

 52 8390 04 9 0 08 Nehézgépkezelő A bizonyítványban a géptípust megjelölt 

ii.) 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet - 2008 ig 

 31 5256 02 Könnyűgépkezelő 

 31 5256 03 Nehézgépkezelő 

iii.) 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 2008-2010 között 

31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés 

 31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő rész-szakképesítés 

 31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető rész-szakképesítés 

 31 582 06 0010 31 01 Könnyűgépkezelő elágazás 

 31 582 06 0010 31 02 Nehézgépkezelő elágazás 

iv.) 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet  2010-2013. Hatályos a 17/2010 (XI. 25) NFM 

rendelet kiadásával (SZVK) 2013.09.01-ig 

A könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő képzés elnevezés megszűnt. 

31 582 06 0000 00 00 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés 

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

 31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető elágazás 

v.)  150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. Hatályos a : 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet-

ben kiadott SZVK kiadásával 2013.09.01-tól 

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés 

 Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakirány 

 Targoncavezető szakirány 

bb) Bárki, akinek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján 1980. 01. 25 – 2009. 

01.01 között kiadott építőgépkezelői jogosítványa van. 

Kiegészítés: Egyes képző, vizsgáztató szervezetek az építőgépkezelői jogosítvány mellé 

1993 és 2009 között az aktuális OKJ-s bizonyítványt is kiadták. 

5. § (2) bekezdés 

A 5. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti építőgépkezelői jogosítvánnyal rendelkezők a bejegyzett 

gépkezelési jogosultságnak megfelelő gépcsoportban a R. szerinti jogosultságot szaktanfolyam 

végzése nélkül, gyakorlati vizsga letétele nélkül szerezhetik meg. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot5
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2.6. 6. § (1)
6
 Az NKH vizsgabizottsága (a továbbiakban: vizsgabizottság) 

elnökből és két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll. A 

vizsgára a vizsgabizottságot az NKH jelöli ki........... 

 

2.7. 7. § (1) Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgy-

ból teljesítette, gépkezelői jogosítványt kap. 

(2)
10

 A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a 

jogosítványmásodlatok kiadását az NKH végzi, a vizsgákról ké-

szült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a gépkeze-

lői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók 

részére az NKH a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 

munkanapon belül állítja ki. 

A R. a 4. melléklet az oktatási ismeretanyagot a 4. § (4) bekezdésben megadott óraterje-

delmű oktatásnak megfelelően a következők szerint tartalmazza: 

 Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása 

 A gép üzembe helyezése 

 Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása) 

 Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szüksé-

ges). Kérdés: milyen a vizsga eredménye, ha az irányító hibásan irányít? 

 A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása. 

A R-ben sehol nem szerepel, hogy hány vizsgatárgyat kell a sikeres vizsgához teljesíteni, 

valamint az sem, hogy miből kell állni a gyakorlati vizsgának. 

2.8. 8. § (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 

a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

........... 

(4)
11

 Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és 

az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM 

együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a 

bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékle-

tében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogo-

sító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelé-

sére 2016. június 30-ig jogosít. 

......... 

A 8. § (4) bekezdés 2. mondata szerint a 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba 

tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép ke-

zelésére 2016. június 30-ig jogosít. 

Ez továbbá azt is jelenti, hogy a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tar-

tozó gépekre igazak a 8. § (4) bekezdés 1. mondatában leírtak. 

Így a 2. mellékletben meghatározott gépcsoportokba nem tartozó gépekre igazak a 8. § 

(4) bekezdés 1. mondatában leírtak, azaz a 2. mellékletben nem szereplő gépek továbbra 

is kezelhetőek a 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM együttes rendelet alapján kiadott 

építőgépkezelői jogosítvánnyal. 

Az, hogy az együttes rendelet alapján milyen gépekre, gépcsoportokra adtak ki 

építőgépkezelői jogosítványokat az együttes rendelet visszavonásáig (2009. 01. 01.-ig) 

különböző szervezetek honlapján elérhető volt, azonban ezek most már nem érhetők el. 

Kivételt jelent az OEME honlapja, ahol  

http://oeme.hu/downloads/2012/09/Epitogepkezelok_kategoria_070706.pdf címen szere-

pel egy 2007-es összeállítás, mintegy 500 feletti gépfajtával. 

Itt kell felhívni a figyelmet, hogy a honlapon az „Érdeklődők”-nek szóló összeállítást ki 

kell egészíteni azzal, hogy az emelőgépek területén a munkavédelemi előírások betartá-

sának ellenőrzésével megbízott hatóság az államilag elismert szakképesítés megfelelősé-

gét (OKJ) ellenőrzi. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot6
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot10
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot11
http://oeme.hu/downloads/2012/09/Epitogepkezelok_kategoria_070706.pdf
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2. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez
12

 

A gépek gépcsoportba sorolása 

I. FÖLDMUNKAGÉPEK 

  11 Univerzális földmunkagépek 

  12 Kotrók 

  13 Árokásók 

  14 Földtolók 

  15 Földgyaluk 

  16 Földnyesők 

  FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK 

  Kódszám Megnevezés 

  1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4) 

  1212 Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5) 

  1222 Lánctalpas kotrók 

  1223 Teleszkópos kotrók 

  1311 Vedersoros árokásók 

  1412 Földtolók 

  1522 Földgyaluk 

  1612 Földnyesők 

II.  ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK 

  33 Villástargoncák 

  36 Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek 

  ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK 

  Kódszám Megnevezés 

  3312 Gyalogkíséretű targoncák 

  3313 Vezetőállásos targoncák 

  3324 Vezetőüléses targoncák 

  3624 Betonszállító mixer 

  3626 Betonszállító mixer betonszivattyúval 

  3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek 

  3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek 

III.  EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK 

  42 Emelő- és szerelőállványok 

  43 Konténer emelők 

  44 Járműves daruk 

  45 Rakodógépek 

  EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK 

  Kódszám Megnevezés 

  4213 Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1) 

  4221 Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495) 
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  4223 Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280) 

  4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű 

  4374 Konténer emelők 

  4411 Autódaruk (MSZ EN 13000) 

  4431 Lánctalpas daruk 

  4451 Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999) 

  4511 Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ 

EN 474-3) 

  4572 Kompaktorok 

  4593 Vagonkirakók 

IV.  KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS GÉPEI, 

FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPEK 

  53 Útépítés gépei 

  55 Alagútépítés gépei 

  56 Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései 

  KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP, 

FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPCSOPORTOK 

  Kódszám Megnevezés 

  5316 Talajstabilizátorok 

  5323 Betonbedolgozó finischer 

  5341 Aszfaltbedolgozó finischer 

  5344 Aszfaltburkolat maró 

  5599 Alagútépítő gépek 

  5631 Útfenntartó-, és karbantartó gépek 

  5632 Földműfenntartó gépek 

3. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez 

Gépkezelői szaktanfolyam szervezésének tárgyi feltételei
13

 

1.
14

  

2. A gyakorlati tárgyak oktatásához: 

a) működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, 

időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező valamely 

gépcsoportba tartozó gép, amely megfelel a tanuló által választott gépcsoportnak, 

b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetéssze-

rű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a 

gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó külön-

böző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hőmérsékletet kell biz-

tosítani, amely belül van a gép üzemszerű használatához engedélyezett hőmérséklet tartomá-

nyon, 

c) a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) ré-

szére a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, 

védőital. 

4. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez 

Az oktatásra vonatkozó részletes szabályok
15

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot13
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot14
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124689.317355#foot15


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

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek kép-

zéséről és vizsgáztatásáról 

Oldal 14 / 15 

I.
16

  

II. Az oktatás ismeretanyaga
17

 

Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása 

A gép üzembe helyezése 

Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása) 

Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges) 

A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása 

5. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez 

A vizsgák megtartására vonatkozó szabályok 

I.
18

  

II. A képzést követő vizsga (a továbbiakban: gyakorlati vizsga)
19

 

A tanfolyamot folytató szervezet a gyakorlati vizsgák megtartásához a megfelelő gépet biz-

tosítja. 

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke gépcsoportonként – a gyakorlati ok-

tatóval történt egyeztetés alapján – határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal. A gyakorlati 

vizsga időtartama gépcsoportonként 5–10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően. A gya-

korlati tantárgyból a vizsgázót a vizsgabizottság vizsgáztatja a gyakorlati oktató jelenlétében. 

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradék-

talanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti. Értékelése a jegyzőkönyvben „M”. Si-

kertelen a vizsga, ha a jelölt a feladatot csak részben teljesíti, vagy a gép kezelő-szerveit nem 

megfelelően kezeli, vagy a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek 

környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna. Ebben az esetben 

a jegyzőkönyvbe „1” (bekarikázva) kerül. Amennyiben a gyakorlati vizsga sikertelen, a jelölt 

leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb gyakorlati vizsgát. 

A gyakorlati vizsgák eredményeit a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvben rögzíti, aláírja és 

átadja a vizsgabizottság elnökének, aki ismerteti a vizsgázókkal a gyakorlati vizsgák eredmé-

nyeit. 

III. A vizsgák lezárása
20

 

A vizsga befejezése után a vizsgabizottság a jegyzőkönyvet aláírja és annak egy-egy példá-

nyát kapja: 

a) a tanfolyamot folytató szervezet, 

b) az NKH. 
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Figyelem: 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján a  

https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/hir/-/hir/93145/true/kozuti-

kozlekedesi-szakember-kepzes-tovabbkepzes-es-vizsgaztatas 

címen  a gépkezelői jogosítvány, képesítéshelyen közreadott információknál 2016. 01. 10-én 

még a 2016. január 01 előtt hatályos 40/2009 rendelt szerinti információk állnak rendelkezés-

re, a következő szerint: 

„A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzésé-

ről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a 

rendelet hatálya többek között kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy 

ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre, amelyet 

anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak. Ez alapján, aki targoncával közúti jármű 

rakodást végez, rendelkeznie kell a fenti rendelet szerinti gépkezelő jogosítvánnyal. 

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az eme-

lőgépek kezelési jogosultságát szakképesítéshez köti, ami  az Országos Képzési Jegyzékben 

(OKJ) szereplő képesítéssel igazolható, azaz az emelőgépek kezeléséhez megfelelő OKJ-s bi-

zonyítvány is szükséges. A közúti járművek megrakásában részt vevőknek a közúti közlekedési 

ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 

szóló 40/2009. (VII.31.) KHEM rendelet 2. § (1) értelmében az építőgépkezelő jogosítvány 

vagy gépkezelő jogosítvány megszerzése nem mentesít a fent említett OKJ-s szakképesítés 

megszerzésének kötelezettsége alól. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásá-

hoz szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az építőgépek kezelésé-

hez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható szakképesítést ír elő.” 

A 2016. január 01. után a 40/2009 rendelt hatálya a következőkre változott: 

„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),” szerepel. 

Budapest, 2016. január 10. 

 

Dr. Kása László 

elnök 
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