DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
tel.: (52) 533-148 (30) 464-6163
Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyszáma: KE/ST/81/A/781/1/2015.
e-mail: info@dkkinfo.hu

Önjáró emelő- és rakodógép kezelő
Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyszáma:
KE/ST/81/A/781/1/2015.

Önjáró emelő- és rakodógépek kezelője jogosítvány megszerzése 40/2009 (VIII.31.) KHEM rend.
alapján
A fenti jogszabály alapján a hatósági vizsgáztatást a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) bonyolítja,
e hatóság jogosult a jogosítványok kiadására.
A korábban megszerzett építőgép-kezelő jogosítványok érvényben maradnak, de új gépeket már nem
lehet ezekbe bejegyezni. Az emelő-és rakodógépek tekintetében 2015. december 31-ig jogosít a bejegyzett géptípusok kezelésére. (Részletesen lásd a melléket jogszabály kivonatban)
Az OKJ-s szakképesítés megszerzése után a gépkezelői vizsgán a hallgatók mentesülnek az elméleti
vizsgatárgyak alól, már csak gyakorlati vizsgát kell tenni a választott gépcsoportból.
Választható gépcsoportok:
- 3324 Vezetőüléses targoncák
- 3313 Vezetőállásos targoncák
- 3312 Gyalogkíséretű targoncák
Képzési költség kedvezmények:
Első gépcsoport hatósági vizsgája:
25.000 Ft/ gépcsoport
A második, harmadik gépcsoport hatósági vizsgája: 20.000 Ft/ gépcsoport
Munkaadó által kezdeményezett és támogatott csoportos képzés esetén, külön megállapodás keretében, további jelentős kedvezmény nyújtható!
- A képzések szervezésénél figyelembe vesszük, hogy a résztvevők jelentős része munka mellett
szeretne a képzésen részt venni, ezért az oktatás hétvégén zajlik.
- Magánszemélyek részére kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
A képzési program indítása:
Folyamatos, ha a tanfolyam indításához szükséges minimális jelentkezői létszám (12 fő) rendelkezésre
áll, a tanfolyamot indítjuk.
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Idézet a 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendeletből, a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró
emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról:
1§(1) E rendelet hatálya kiterjed: A közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre
szerelt gépi berendezésre, melyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak.
2.§(1) Emelő és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel
rendelkezik.
A gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítések megszerzésének kötelezettsége alól.
(2.) Ha az emelő- és rakodógép a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet
alapján közúti járműnek minősül, és a munkavégzés vagy munkahely változtatás során közutat vagy
közforgalom elől elzárt 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 engedéllyel is rendelkezni kell.
8.§(4) 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. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó
gépkezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31-ig jogosít.
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