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ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE (Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) szakmairány) 

szakképesítésről  (Képzési engedély: E-0004/2013/A004) 

A képzés megkezdésének föltétele alapfokú iskolai végzettség. Iskolai előképzettség hiányában a 

képzés megkezdhető a 12/2013. (III.29.) NFM rendelet 3. sz. mellékletében a gépészet 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Egészségügyi alkalmasság szükséges. 

A képzés időtartama 90 óra (+ 6 óra Környezeti föltarthatóság) 

Elmélet – gyakorlat aránya: 40 – 60%;  A képzés formája csoportos képzés. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai gyakorlati és szóbeli részekből 

állnak. 

Tananyagegységek: Gépkezelők általános ismeretei, Emelőgép-kezelők speciális feladatai 

A Gépkezelők általános ismeretei tananyagegység oktatásának a célja, hogy modul sikeres 

elvégzésével a hallgató elsajátítja a gépkezeléséhez szükséges alapvető általános ismereteket. 

A Emelőgép-kezelők speciális feladatai tananyagegység oktatásnak célja, hogy a modul sikeres 

elvégzésével a hallgató elsajátítja az emelőgép-kezeléshez szükséges alapvető ismereteket, és 

munkabiztonsági feladatokat. 

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) szakmairány) olyan 

szakember, aki képes felmérni a munkaterületet, megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a 

teher elhelyezési területét. Áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi 

eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba, műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi 

ellenőrzéseket végrehajtani gépet üzemeltetni, emelő-géppel munkavégzést végrehajtani. Képes 

gépet üzemeltetni, emelőgéppel munkavégzést végrehajtani, munkaterületen a szükséges 

helyváltoztatásokat végezni. Képes kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket 

kiválasztani, használni, ellenőrizni kötözővel, irányítóval kapcsolatot tartani. Képes műszak végi 

feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint, betartani a 

munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Képes betartani és 

alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat, használni a 

munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket. Képes felmérni és 

jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket, baleset, illetve 

veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni. 
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