
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő OKJ száma 

32 582 02 

A tanfolyam elvégzésével megszerezhető ismeretek 

Felméri a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területet. Elvégzi a gép előírás 
szerinti stabilizálását, telepítését. Ellenőrzi a biztonságtechnikai berendezéseket. Betartja a 
munkavédelmi előírásokat. Betartja a munkaterület rendjét. Felméri a veszélyforrásokat és az 
egészségre ártalmas tényezőket. Használja az előírt munkavédelmi eszközöket. Betartja a 
földmunka sajátos munkavédelmi előírásait. Betartja a munkagépre vonatkozó közlekedési 
szabályokat. Földmunka-, rakodó- és szállítógépet kezel. 
Elvégzi a szükséges műszakonkénti gépápolást. Elvégzi a műszakonkénti vizsgálatot. Elvégzi 
a gép üzemeltetéséhez előírt adminisztrációs tevékenységeket. A munkaterületet a 
szabályoknak megfelelően alakítja ki. Elvégzi a munkaterületen a számára szóban, vagy 
írásban megadott feladatokat, az utasításoknak megfelelően. Baleset, illetve veszélyhelyzet 
esetén munkakörének megfelelően intézkedik. Használja az elsősegélynyújtó és tűzoltó 
eszközöket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint a munkahelyére 
vonatkozó egyéb előírásokat, szabályokat (MÁV, repülőtér, robbanásveszélyes munkahelyek, 
magasban végzett munka stb.) 

A képzésben való részvétel feltétele 

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

A földmunkagép-kezelő képzés részei (modulok) 

• 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei 
• 10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

• legmagasabb iskolai bizonyítvány 
• személyi igazolvány 
• lakcímkártya 
• jelentkezésilap kitöltése, 
• orvosi alkalmasság igazolása 
• 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán (amennyiben gépkezelői jogosítványt is szeretne 

szerezni) 

Az OKJ vizsga részei 

• szóbeli vizsga 
• gyakorlati vizsga 

 
 



FIGYELEM! 

Az OKJ végzettség megszerzése, megléte önmagában még nem jogosít gépkezelésre! 
A 40/2009. KHEM rendelet szerint az adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítvány 
megléte is kötelező.  
Az OKJ képzés elvégzésével nálunk egyszerre megszerezheti a gépkezelői jogosítványt is. 

A Földmunkagép-kezelő szakmával megszerezhető gépcsoportok 

Traktoralapú 
univerzális 

földmunkagép (1111) 

Gumikerekes kotrók 
(1212) 

Lánctalpas kotrók 
(1222) 

Teleszkópos kotrók 
(1223) 

 

 

 

 

Vedersoros árokásók 
(1311) 

Földtolók (1412) Földgyaluk (1522) Földnyesők (1612) 

 

 

 

 

Hidraulikus rakodók 
(homlok-, forgó-, 

teleszkópos) (4511) 

Kompaktorok (4572) Kényszertömörítésű 
szilárd hulladékgyűjtő 

és szállító gépek 
(3627) 

Szennyvízszállító és 
szippantó járművek 

(3628) 
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