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Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) –  

 (OKJ azonosító: 32 582 02)  
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000072/2013/A011 

 

 
 

Modulok: 
 

OKJ szerinti szakmai követelmény  
modulok  megnevezése, azonosító száma 

ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10443-12 Gépkezelő Általános ismeretei 14 6 20 írásbeli 

10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai 10 30 40 gyakorlati 

Összes óraszám 24 36 60  

 
 
Megengedett hiányzás nagysága: A kontakt órák, illetve az egyes modulok legfeljebb 20 %-a! 

  
A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 
 a munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása 

 a mozgatandó teher útvonalának és a teher 
elhelyezési területének megtervezése 

 a feladat ellátásához szükséges dokumentumok és a 
napi események bejegyzése az 

 emelőgép naplóba 

 műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzés  
végrehajtása 

 targoncák üzemeltetései, munkavégzés végrehajtása 

 munkaterületen a szükséges helyváltoztatások 
végrehajtása 

 rögzítő eszközöket kiválasztása, használata, 
ellenőrizése 
 

 irányítóval kapcsolattartás 

 műszak végi feladatokat ellátása, a gépre vonatkozó 
műszaki és munkavédelmi előírások szerint 

 a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmi előírások betartása 

 a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai 
szabályok illetve előírások alkalmazása 

 a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és 
csoportos védőeszközöket használata 

 a veszélyforrások, valamint az egészségre ártalmas 
tényezőket felmérése és jelentése 

 baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörnek 
megfelelő intézkedés 

 
Megszerezhető szakképesítés: Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) OKJ bizonyítvány,  
 
Jelentkezési feltétel:     alapfokú iskolai végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 
 
Szakimai vizsga feltételei:  A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban meghatározott 

modulzáró vizsgák sikeres teljesítése. 
Tárgyi feltételek: 

• Első fokú orvosi alkalmassági vélemény (Mell) 
• Személyi igazolvány, lakcímkártya ill. ezek másolatai 
• Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat (min. 8. ált) ill. másolatban 

ebből a személyi adatok oldal + ált. iskolai tanulmányait befejezte oldal) 


