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Feladatkör leírása 

Az alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, 
szakszerűen,a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan 
látja el a termelés megkövetelte színvonalon. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani 
• felmérni a munkaterületet 
• áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és az előírásoknak 

megfelelően vezetni a munkagép-naplót 
• műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani 
• elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését 
• alapozás, közmű- és fenntartási-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani 
• munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat elvégezni 
• műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi 

előírások szerint 
• betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

előírásokat 
• betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat 

illetve előírásokat 
• használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket 
• felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket 
• baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni 

 

A képzésben való részvétel feltétele 

• Alapfokú iskolai végzettség (8 osztály), 
• Betöltött 18. életév, 
• Egészségügyi alkalmasság 

Modulok 

• 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei 
• 10444-12 Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők speciális feladatai 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

• legmagasabb iskolai bizonyítvány 
• személyi igazolvány 
• lakcímkártya 
• Jelentkezési lap kitöltése 
• orvosi alkalmasság igazolása 



 

Az OKJ vizsga részei 

• szóbeli vizsga 
• gyakorlati vizsga. 

Gépek kezelése 

 
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére 
nyújt államilag elismert szakképesítést. 

• Alapozás gépei 
o Cölöp és szádfal verő berendezés 
o Kőzetfúró berendezés 
o Réselő berendezés 
o Talajfúró berendezés 
o Egyéb alapozás gépei 
o Egyéb cölöpöző berendezés 

• Közműépítés gépei 
o Alagcsövező gép 
o Csősajtoló berendezés 

 

o Dréncső fektető berendezés 
o Kábelfektető berendezés 
o Komplett csőfektető berendezés. 
o Talajvízszint süllyesztő aggregát. 
o Egyéb Közműépítés gépei 

• Fenntartás gépei 
o Csatornavizsgáló és tisztító berendezés 
o Földmű fenntartó gép 
o Nyesedékaprító berendezés 
o Önjáró fűnyíró és fűkasza 

Egyéb Fenntartás gépei 
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