
 
 
 

Képes gépcsoport meghatározás 

A képek tájékoztató jellegűek! 
 

Traktoralapú 
univerzális 

földmunkagép 
(1111) 

Gumikerekes 
kotrók (1212) 

Lánctalpas kotrók (1222) Teleszkópos kotrók 
(1223) 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkez

elő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkez

elő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Földmunkagépkezelő vagyNeh

ézgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkeze

lő 

 

 

 

 

        
Vedersoros 

árokásók (1311) 
Földtolók (1412) Földgyaluk (1522) Földnyesők (1612) 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkez

elő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkez

elő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Földmunkagépkezelő vagyNeh

ézgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkeze

lő 
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Gyalogkíséretű 
targoncák (3312) 

 
 

Vezetőállásos 
targoncák (3313) 

 
 

Vezetőüléses targoncák (3324) 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Targoncavezető vag
yKönnyűgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Targoncavezető vag
yKönnyűgépkezelő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Targoncavezető vagyKönnyűg

épkezelő 

  

 

 
 

 

        
Betonszállító mixer 

(3624) 
Betonszállító mixer 
betonszivattyúval 

(3626) 

Kényszertömörítésű szilárd 
hulladékgyűjtő és szállító 

gépek (3627) 

Szennyvízszállító és 
szippantó járművek 

(3628) 
kezeléséhez 

szükséges szakma: 
Építési 

anyagelőkészítő 
gépkezelővagy Neh

ézgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Építési 
anyagelőkészítő 

gépkezelővagy Neh
ézgépkezelő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Földmunkagépkezelő vagyEm
előgépkezelő vagyKönnyűgép

kezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyKönnyűgépke

zelő  

 

 

 

 

        
Gépjármű emelő-
hátfalak (4213) 

Mobil 
szerelőállvány 

(4221) 

Mobil szerelőkosár (4223) Hidraulikus 
szerelőkosaras 

gépjármű (4224) 
kezeléséhez 

szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő va
gyKönnyűgépkezel

ő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő va
gyKönnyűgépkezel

ő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő vagyKönnyűg

épkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Emelőgépkezelő vag
yKönnyűgépkezelő 
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Konténeremelők 
(4374) 

Autódaruk (4411) Lánctalpas daruk (4431) Járműre szerelt 
daruk (4451) 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő va
gyNehézgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő va
gyNehézgépkezelő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő vagyNehézgé

pkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Emelőgépkezelő vag
yKönnyűgépkezelő 

 

 

 

 

        
Hidraulikus 

rakodók (homlok-, 
forgó-, teleszkópos) 

(4511) 

Kompaktorok 
(4572) 

Vagonkirakók (4593)   

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkez

elő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Földmunkagépkezel
ő vagyNehézgépkez

elő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Emelőgépkezelő vagyNehézgé

pkezelő 

  

 

 

 

 

        
Talajstabilizátorok 

(5316) 
Betonbedolgozó 

finiser (5323) 
Aszfaltbedolgozó finiser 

(5341) 
Aszfaltburkolat maró 

(5344) 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Útépítőgépkezelő v
agyNehézgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Útépítőgépkezelő v
agyNehézgépkezelő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Útépítőgépkezelő vagyNehézg

épkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 

Útépítőgépkezelő va
gyNehézgépkezelő 
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Alagútépítő gépek 
(5599) 

Útfenntartó-, és 
karbantartó gépek 

(5631) 

 
Földműfenntartó gépek (5632) 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Útépítőgépkezelő v
agyNehézgépkezelő 

kezeléséhez 
szükséges szakma: 
Útépítőgépkezelő v
agyNehézgépkezelő 

kezeléséhez szükséges szakma: 
Útépítőgépkezelő vagyNehézg

épkezelő 
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