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ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE 
(FÖLDMUNKA-, RAKODÓ- ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐ  SZAKMAIRÁNY) 

OKJ 32-582-02 
 
1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) 
áttekintésére;  

• a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani;  
• a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni;  
• üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban;  
• építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, 

működtetni;  
• a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni;  
• az előírt 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-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 
8422 Földmunkagép és 

hasonló könnyű- és 
nehézgép kezelője  

 

Földmunka-, rakodó- és 
szállítógép-kezelő 

 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség) vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet 
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában, 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• egészségügyi alkalmasság (Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- 

és szállítógép kezelő szakmairány) munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 
ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 

 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 32-582-02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője  
(Földmunka-, rakodó és szállítógép kezelő szakmairány) 

képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 
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6. Részletfizetés: 
 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
10443-16 Gépkezelő általános ismeretei 
10448-16 Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális feladatai 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: 
 

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők gyakorlati feladatai 
A vizsgafeladat ismertetése:  

• Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.  
• Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.  
• Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.  
• Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket 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 időtartama: 10 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 
 

SZÓBELI vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése:  
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők elméleti ismeretei 

A vizsgafeladat ismertetése:  
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 
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9. Elektronikus hallgatói felület elérése: 
 

www.levrik.hu 

 
MOODLE ikonra katt! 

Felhasználónév: XXXXX 
Jelszó: XXXXX 

 
A vizsgázók a szakmai vizsga sikeres letétele után államilag elismert  

32-582-02 OKJ számú Építő- és anyagmozgató gép kezelője 
(Targoncavezető szakmairány) 

szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. 
	

	


