Útépítő- és karbantartógép kezelő OKJ szakma
32 582 02
Feladatkör leírása
Az útépítő- és karbantartógép 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 munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területe
áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket
bejegyezni a munkagép-naplóba
műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani
elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítésé
útépítő- vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani
munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni
biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési
műveleteket
műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi
előírások szerint
betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait
betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
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

Részvétel feltétele
•
•
•

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

Modulok
•
•

10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
10450-12 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok
•
•
•
•
•
•

legmagasabb iskolai bizonyítvány
személyi igazolvány
lakcímkártya
jelentkezési lap kitöltése

alkalmassági igazolás
2 db fénykép 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.
Az Útépítő- és karbantartógép kezelő szakmával megszerezhető gépcsoportok
Talajstabilizátorok
(5316)

Betonbedolgozó
finiser (5323)

Alagútépítő gépek
(5599)

Útfenntartó-, és
karbantartó gépek
(5631)

Aszfaltbedolgozó finiser Aszfaltburkolat maró
(5341)
(5344)

Földműfenntartó gépek
(5632)

