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1022 40 01 Emelőgép-ügyintéző 
 
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  
 
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a 
felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.  
Egyéb feltételek: - 
 
11.2 Írásbeli vizsga  
 
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az emelőgépekre vonatkozó előírások 
ismerete 
 
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  
 
No. A vonatkozó előírás alapján a kérdések száma 

1. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM 
rendelet 

15 

2. 
A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel hatályba 
helyezett emelőgépek biztonsági szabályzat 
(továbbiakban EBSz) 

30 

3. 
A daruk biztonságos üzemeltetését biztosító 
szabványokból 

5 

4. 
Az emelődobok biztonságos üzemeltetését 
biztosító szabványokból 

5 

5. 
A targoncák biztonságos üzemeltetését 
biztosító szabványokból 

5 

6. 
A személyemelők biztonságos üzemeltetését 
biztosító szabványokból 

5 

7. 
A függesztékek biztonságos üzemeltetését 
biztosító szabványokból 

3 

8. 
A kézi működésű emelőgépek biztonságos 
üzemeltetését biztosító szabványokból 

2 

 összesen: 70 
 
A feltett kérdések feleletválasztósok legyenek a következők szerint: 3-ból 1 jó; vagy 
4-ből 2 jó. 
 
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% 
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11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
A kérdésekre adott válaszok alkalmasak legyenek annak megítélésére, hogy a 
vizsgázó az adott műszaki, biztonsági és munkavédelmi követelményeket ismeri, 
azokból helyes ítéleteket alkot. Valamennyi kérdés azonos súllyal kerül megítélésre: 
egy jó válasz: 1 pont. 
 
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 60%-át elérte. 
 
11.3 Projektfeladat 
 
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  
Legfeljebb 1 t teherbírású és legfeljebb 1,5 m magasságra emelhető vezetőkosarú 
emelőgépen fővizsgálatot végez szemrevételezéssel, a vonatkozó szabvány alapján 
szemrevételezéssel, tapintással, mérőeszközzel, mérőműszerrel. Továbbá elvégzi a 
rendelkezésére bocsátott három különféle anyagból készített terherfelvevő 
időszakos vizsgálatát. 
 
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 
A fővizsgálat során bemutatja üresjárati, üzemi terheléses, működőképességi, 
túlterhelés elleni védelmi vizsgálatokat, valamint tapasztalatait, megállapításait a 
szabvány által előírt tartalmi követelmények szerinti jegyzőkönyvbe rögzíti. A 
függesztékek szerkezeti vizsgálatához szükséges üzemeltetői információkat a vizsga 
keretében a vizsgázónak kell meghatározni. 
 
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc. 
 
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 
 
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
független szakértő által az MSZ 9721 szabványsorozat szerint a 11.3.2 pontban 
meghatározott emelőgépre elvégzett fővizsgálat megállapításaival való összevetés, 
egy egyezés 1 pont elv alapján. A szabvány hivatkozáson túlmenően értékelni kell a 
szakmai és biztonsági szabályok betartását, gépkönyvben előírtak figyelembevételét, 
a mérőeszköz és mérőműszer használatot, a dokumentáció minőségét. Az egyes 
értékelési szempontok súlyaránya az értékelésben: 

 szabványhasználat: 20% 
 műszaki előírások helyes értékelése: 20% 
 biztonsági és munkavédelmi szabályok helyes értékelése: 20% 
 gépkönyvben előírtak figyelembevétele: 10 % 
 mérőeszköz és mérőműszer használata: 10% 
 az elkészített dokumentáció minősége: 20% 

 
 
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pont-szám legalább 50%-át elérte. 
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