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Tisaelt Kollégák
Amint az ismert volt 2009. január l.-től a 6/1980. (I,25.) Évu-rpv
egytittesrendelet
visszavonása'valamint a |512008.(IV. 3.) GKM rendeletellentmondásosságamiatt (csak az
vehet részt a képzésben,aki rendelkezik a képzéskimenetekéntkapott végzettséggel)
a
4012009(VIII.31.) KHEM rendelet megjelenéséig
elvben nem lehetett új építő-és
get szerezni'
anyagmozgatógépkezelő i képzettsé
A 4012009(VIII. 31.) KHEM rendeletmegjelenése
után a sza\<képző
intézmények
továbbra is
várakozi állásponton voltak, mert Várták a 4012009(VIII. 3l.) KHEM rendeleten kívüli
területekenműködő gépekkezelési feltételeirevonatkozó rendelet megjelenését'
ugyanis a
Nemzeti Gazdasági ésFejlesztésiMinisztériumannak tervezetét
honlapján 2009.július2|.-én
közzétette'Ez a rendelettervezetrendeletként
mind a mai napig nem jelent meg.

(VIII.31.)KHEM rendelet
A 4012009
(Iv' 3') GKM rendeletVII. fejezetét,
törölte a 15/2008.
ezze|a fennvázolt ellentmondás
messzűnt.
A képző intézményeka szabá|yozat|anságbizonyalanságából adódóan a gépkeze|őképzést
augusztus31. után is kellő óvatossággal kezelték,mert a Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
ez év november 13.-énjelentettemeg a 4012009(VIII. 3l.) KHEM rendeletbenfoglaltak
végrehajtásához tartoző:
- Módszertaniútmutatót;
- Tájékoztatőta cÉprpzplol
VIZSGÁK szerve,éséhez;
- Taftkoztató gépkezelőiképzésiengedélyiránti kérelembenyújtásárólszóló összeállításait.
A fentiek ismeretébenaz országos EmelőgépesEgyesület - a jelenlegi ismerek alapján - a
következőkben foglalja össze az épitő-ésanyagmozgatógépekkezelőinek, és a képzettségi
j ogosultság igazo|ására vonatkozó lehetőségeket
:
|.) 4012009(VIII. 3l.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatbanhasznált önjáró
emelő- ésrakodógépekkezelőinek képzéséről
ésvizsgáztatásátő|.
(A rendelet 2. mellékletébenfelsorolt gépek jegyzéke a NKH honlapján'.
http:/it+'ww.nkh.hu/kepzes/index.php?
ontion:com_content&ta,sk:view&id:61&ltenid:97t
Figyelem: a rendelet l s (1) a.) pontja és a 2, mellékletbenfelsorolt gépek az
emelőgépekvonatkozásábanellentmondásos,mert számtalan olyan emelőgépvan, ami
e pontban felsoroltakat biztosíthatja,de nem került .felsorolósra a 2. mellékletben,
mert:
,,1.5.(l) E rendelet hatdlya kiterjed
a) a kazúil óruszállítást végző jármű megrakásához vag,, ennek előkészítéséhez
alkalmazott minden olyan onjáró emelő és rakodógépre (arműre), tovóbbá járműre
szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodósra, emelésre
használnak,,

www.oeme.hul
info@oeme.hu;
telefon:
(06-I)-401-0630;
fax:(06-I)-401-0631
lló5 Budapest,
VeresPéterút208.

, fu/<-

B

OEME

o R sz ^G o s E M E L ó cÉpes GYEsÜler
eInök: Dr. Kása Lász|ó. főtitkár: Magyari László

Tárg,,: Tájékoztatásaz építő-ésanyagmozgatógépkezelésről

Jogosultságot igazol: elméleti képzésután az adott gépcsoportraletett sikeres
gyakorlati képzés a|apján megadott gépkezelői jogosítvány. A rendelet szerinti
a 1512008.(IV. 3.) GKM rendeletszerinti építő-és
elméletiképzéshelyettesíthető
s).
anyagmozgatő gépkezelo szakképesítő vizs gával (oKJ -s képzé
2') Minden más gépre:a 47l|999 (VIII: 4.) GM rendeletaz Eme|őgépekBiztonsági
Szabá|ya;Melléklet, 1 fejezet 5.1. pontja szerint az eme|őgépkezelő: ,,rendelkezikaz
és a helyváltoztatásrais
emelőgépekkezeléséreállamilag elismert szakképesítéssel
az a|.thoz szükséges vezetoi
képes emelőgép esetében ha azt maga vezeti
engedéllyel.''

a 15/2008.(IV. 3.) GKM rendeletszerinti
IÍtaz ,'államilagelismertszakképesítés,'
azonosítószámú,építő-ésanyagmozgatőgép
3| 582 06 0000 00 00 szakképesítés
j elenti.
kezelője megnevezé
sheztartozómegfelelooKJ-s képzést
vagy elágazásos képzéssorán megszerzett
Jogosultságot igazol: Adott részképzés'
oKJ-s bizonyítvány (kék)' és a vizsgaszewezó igazo|ása aZ adott gépkezeloi
gyakorlatról.
Mind a két képzésiformánál a képző szervezeteknek meg kell felelniük a felnőttképzés
követelményeinek.
A feltüntetett jogosultság igazolások a vonatkozó rendeleteknek megfelelnek, így a
munkabiztonságiel1enőrzéseknek
is megfelelnek.
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