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A vizsgatárgy kódja: XXXX: az adott gépcsoport négyjegyű kódja  

 

A vizsga követelményei: 

 

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke - a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés 

alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott 

vizsgafeladatok közül (Gyakorlati vizsgafeladatok). Amennyiben a vizsga helyszíne nem 

alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a 

vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.  

A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.  

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, 

megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.  

 

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az alábbi hibákat véti:  

 

 a feladatot csak részben teljesíti,  

 a gép kezelőszerveit nem megfelelően kezeli,  

 a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt 

okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna,  

 nem tartja be a munka-, baleset-, tűz-, és érintésvédelmi szabályokat, azokat szándékosan 

vagy gondatlanságból megszegi,  

 balesetveszélyes helyzetet teremt.  

 

 

A vizsgáztatás tárgyi feltételei: 

 

 A gyakorlati vizsga lebonyolításához az alábbi eszközöket és feltételeket kell biztosítani:  

 működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, 

időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező, a 

gyakorlati vizsgafeladatnak megfelelő gépcsoportba tartozó gép,  

 vizsga terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű 

használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosíthatóak a vizsgázó 

számára a gép kezelésével, valamint a vizsgafeladatok végrehajtásával kapcsolatos 

feltételek, beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését,  

 a vizsgázó és a gép üzemeltetéséért felelős személy részére a gép kezeléséhez 

(karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőfelszerelés,  

 amennyiben az adott helyszínen a vizsga időtartama meghaladja a 60 percet, akkor a 

vizsgáztatásban résztvevők számára megfelelő – minimálisan 18 °C hőmérsékletű, 

megvilágítással és szellőzéssel biztosított – kiszolgáló helyiségek (vizsgabiztosi szoba, a 

vizsgázók részére várakozó helyiség, WC és kézmosási lehetőség).  
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1111 – Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői vizsga 
 
F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott 

méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell 

elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A 

művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az 

árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a gép homlokrészén lévő rakodó kanállal a terepet el 

kell egyengetnie.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a 

kijelölt határvonalat, nyomvonalat,  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  

 

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell 

átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A 

vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt 

anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (az ömlesztett anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti 

ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1212 - Gumikerekes kotró-kezelői vizsga 

 
F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel  
o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott 

méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell 

elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A 

művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az 

árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a 

kijelölt határvonalat, nyomvonalat,  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  

 

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell 

átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A 

vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt 

anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1222 - Lánctalpas kotró-kezelői vizsga 
 

F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott 

méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell 

elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A művelet során legalább négy kiemelést és 

lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, 

majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a 

kijelölt határvonalat, nyomvonalat,  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  

 

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell 

átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A vizsgázónak a művelet során legalább 

három  

kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1223 - Teleszkópos kotró-kezelői vizsga 
 

F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott 

méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell 

elhelyeznie. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A 

művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az 

árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a 

kijelölt határvonalat, nyomvonalat,  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  

 

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell 

átraknia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítania kell (pl. 

támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A 

vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt 

anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1311 - Vedersoros kotró és árokásó-kezelői vizsga 
 

F1 – Árokásás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott 

méretű – legalább 20 méter hosszú – árkot kell ásnia. A földmunkagépet a művelet elvégzéséhez 

szükséges módon biztosítania kell.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli,  

▪ ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a 

kijelölt határvonalat, nyomvonalat,  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1412 - Földtoló-kezelői vizsga 
 

F1 - Területrendezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget 

tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az 

egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő 

üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 

cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap 

magassága,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  

 

F2 - Ömlesztett anyag szétterítése  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt – legalább 5m3 ömlesztett anyagot kupacban tartalmazó – 

területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak az ömlesztett anyagot szét kell terítenie 

meghatározott rétegvastagságban a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a 

tolólap különböző magasságokba történő beállításával.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap 

magassága,  

▪ a rétegvastagság jelentősen (több mint 20%-os mértékben) eltér a meghatározottól,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1522 - Földgyalu-kezelői vizsga 
 

F1 - Területrendezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget 

tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az 

egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő 

üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 

cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap 

magassága,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1612 - Földnyeső-kezelői vizsga 
 

F1 - Területrendezés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget 

tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a  

vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania 

a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a vágóél különböző magasságokba 

történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (a vágóél szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a vágóél 

magassága,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1732 - Gumihenger-kezelői vizsga 
 

F1 – Hengerlés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1712 - Statikus henger-kezelői vizsga 
 

F1 – Hengerlés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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1722 - Vibrációs henger-kezelői vizsga 
 

F1 – Hengerlés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2132 - Cölöp és szádfal verő berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 - Cölöp vagy szádfal verő folyamat végrehajtása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ fúrás közben a talpnyomást és a fúrási sebességet helytelenül választja meg  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2131 - Kőzet- és talajfúró berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Kőzet- vagy talajfúró folyamat végrehajtása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ nem a kőzetnek illetve talajnak megfelelő fúrófejet választ,  

▪ túllépi a maximális előtolási távolságot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2244 - Alagcsővező gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Alagcsővező folyamat végrehajtása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ fagyhatár fölé készíti a csövezést,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2243 - Csősajtoló berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Csősajtoló folyamat végrehajtása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ aszimmetrikus terhelést alkalmaz,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2222 - Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Dréncső- vagy kábelfektetési folyamat végrehajtása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2218 - Talajvízszint süllyesztő aggregát-kezelői vizsga 
 

F1 – Talajvízszint süllyesztő aggregát működtetése  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2684 - Csatornavizsgáló és tisztító berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Csatornavizsgáló és tisztító berendezés működtetése  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ túl nagy tisztítónyomást állít be és emiatt törést, repedést, kárt okoz,  

▪ a csatornát nem tudja kitisztítani,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2632 - Földmű fenntartó gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Földmű fenntartó gép működtetése  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2655 - Nyesedékaprító berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Nyesedékaprítás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a gép terhelhetőségét nem ismeri, nem veszi figyelembe,  

▪ túl nagy méretű (átmérőjű) nyesedéket akar feldolgozni,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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2654 - Önjáró fűnyíró és fűkasza-kezelői vizsga 
 

F1 – Fűnyírás vagy fűkaszálás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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3312 - Gyalogkíséretű targonca-kezelői vizsga 
 

F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db – 

rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél 

legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és 

célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése 

nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és 

a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A 

targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ felbillenti a rakatot,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, 

több mint 10 cm-es mértékben),  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges 

hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  

 

F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – 

legalább 5 db – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyeznie megadott két rakat 

közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességnél. A 

feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő 

irányváltoztatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a 

feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ felbillenti a rakatot,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, 

több mint 10 cm-es mértékben),  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges 

hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  
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3313 - Vezetőállásos targonca-kezelői vizsga 
 

F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db, a targonca 

maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, 

leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási 

útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két 

akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet 

előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az 

emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási 

helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ felbillenti a rakatot,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól 

több mint 10 cm-es mértékben),  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges 

hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  

 

F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – 

legalább 5 db, a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet 

(rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyeznie megadott két rakat közé. A célterület 

szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességnél. A feladat végrehajtása 

során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irányváltoztatással 

mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása 

után indulási helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ felbillenti a rakatot,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól 

több mint 10 cm-es mértékben),  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges 

hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  
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3324 - Vezetőüléses targonca-kezelői vizsga 
 
F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db a targonca 

maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, 

leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási 

útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két 

akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet 

előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az 

emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási 

helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ felbillenti a rakatot,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól 

több mint 10 cm-es mértékben),  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges 

hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  

 

F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – 

legalább 5 db, a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet 

(rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyeznie megadott két rakat közé. A célterület 

szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességnél. A feladat végrehajtása 

során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irányváltoztatással 

mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása 

után indulási helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ felbillenti a rakatot,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól 

több mint 10 cm-es mértékben),  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges 

hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  
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3327 - Vontató targonca-kezelői vizsga 
 

F1 – Vontatás megadott nyomvonalon  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva, a vizsgázónak legalább 2 darab 

egységrakományképző eszközt kell továbbítania a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 

20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva, a kijelölt célterületre. A kiindulási és 

célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes 

megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok 

közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni. A targoncát a feladat 

végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a 

szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  
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3336 - Autonóm komissiózó targonca-kezelői vizsga 
 

F1 – Kommissziózás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadályt érint vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja a rakományt,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a 

szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  
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3411 - Dömper (kerekes anyagszállító)-kezelői vizsga 
 

F1 – Anyagfelvevés és lerakás  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre (anyagfelvevés helye), pontosan be 

kell állnia, ahol a rakfelületre ömlesztett áru kerül rakodásra. A megrakást végzővel 

kommunikálnia kell. Meghatározott útvonalon át kell közlekedni az anyaglerakás helyére. A 

kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, 

veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az 

akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni. Az anyaglerakás 

helyén az ömlesztett árut a munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával le kell rakodnia a 

vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja (elszórja) a rakományt,  

▪ az anyaglerakást nem pontosan a kijelölt helyen végzi el,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a 

szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  

 

  



Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. 
KGHF/126-1/2021-ITM; B/2020/001469; E/2020/000008 
 

Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. 
8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8. 

www.okvi.hu; szaktanfolyam@okvi.hu; okvi@okvi.hu 

 
 

3412 - Önrakodó dömperek-kezelői vizsga 
 

F1 – Anyagfelvevés és lerakás  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre (anyagfelvevés helye), pontosan be 

kell állnia, ahol a rakfelületre ömlesztett áru kell rakodnia a gép saját rakodó-berendezésével. 

Meghatározott útvonalon át kell közlekedni az anyaglerakás helyére. A kiindulási és célterület 

közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése 

nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti 

manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni. Az anyaglerakás helyén az ömlesztett 

árut a munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával le kell rakodnia a vizsgabiztos által 

meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadályt érint, vagy annak ütközik,  

▪ elhagyja (elszórja) a rakományt,  

▪ a rakodást nem a kellő körültekintéssel végzi el,  

▪ a rakodást nem a kellő hatékonysággal végzi el, sok anyagot szór el,  

▪ az anyaglerakást nem pontosan a kijelölt helyen végzi el,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a 

szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).  
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3681 - Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát-kezelői vizsga 
 

F1 – Szivattyúzás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a csőkötéseket nem ellenőrzi,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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3652 - Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú-kezelői vizsga 
 

F1 – Szivattyúzás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gép dokumentumait be kell mutatni. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a csőkötéseket nem ellenőrzi,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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3624 - Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői vizsga 
 

F1 – Töltés és ürítés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a járművet a feladat 

végrehajtásához szükséges mértékben rögzítenie,  

biztosítania kell, valamint a betoncsúszdát megfelelő – legfeljebb 1 méter sugarú kör –pozícióba 

kell állítania. Ezt követően egy töltési- illetve ürítési műveletet (legalább a térfogat negyedét 

kitöltő anyaggal) végre kell hajtania, majd a járművet a közúti közlekedésre alkalmas állapotba 

kell helyeznie.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ nem a kijelölt területre irányítja a csúszdát illetve a nyomócsövet, attól jelentősen (több mint 

20%-os mértékben) eltér,  

▪ helytelen forgásirányt kapcsol,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni 

védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).  
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3626 - Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői vizsga 
 

F1 – Töltés és ürítés, betonszivattyú üzemeltetés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a járművet a feladat 

végrehajtásához szükséges mértékben rögzítenie, biztosítania kell, valamint a betoncsúszdát 

megfelelő – legfeljebb 1 méter sugarú kör – pozícióba kell állítania. Ezt követően egy töltési majd 

egy ürítési műveletet (legalább a térfogat negyedét kitöltő anyaggal) végre kell hajtania 

betonszivattyúval (a nyomócső végének a kijelölt helyre történő helyezésével és a betonszivattyú 

üzemeltetésével), majd a járművet a közúti közlekedésre alkalmas állapotba kell helyeznie.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ nem a kijelölt területre irányítja a csúszdát illetve a nyomócsövet, attól jelentősen (több mint 

20%-os mértékben) eltér,  

▪ helytelen forgásirányt kapcsol,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni 

védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).  
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3627 - Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői vizsga 
 

F1 - Ürítés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott – legalább három darab – hulladékgyűjtő 

edényt (szemetes edényt) kell ürítenie a hidraulikus  

emelőszerkezet segítségével, melynek során ügyelnie kell az edényemelő berendezésen történő 

rögzítésére, a helyes emelési és ürítési művelet végrehajtására, az edény leengedésére és 

emelőszerkezetről történő eltávolítására, továbbá a gépjárművezetővel történő megfelelő 

kommunikációra.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a hulladékot nem a jármű gyűjtőrészébe üríti, a hulladékot elszórja,  

▪ a hulladékgyűjtő edényt az emelőszerkezeten nem megfelelően rögzíti,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ gépjárművezetővel nem megfelelően kommunikál,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be az emelőgép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

egyéni védőfelszerelés használata, illetéktelenek távol tartására).  
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3628 - Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői vizsga 
 

F1 - Szippantás  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott módon kell egy szippantási műveletet 

elvégeznie, az alábbi műveleti, tevékenységi sorrend megfelelő végrehajtásával: berendezés 

előkészítése, csőcsatlakozások ellenőrzése, szippantás végrehajtása, berendezés alaphelyzetbe 

való visszahelyezése, a jármű és tartozékai előkészítése a közúti forgalomban való részvételre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ csőcsatlakozásokat nem megfelelően ellenőrizte ezért a szennyvíz szivárog,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ tevékenységével beszennyezi a környezetet,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni 

védőfelszerelés használata, illetéktelenek távol tartására).  
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4111 - Járműemelő-kezelői vizsga 
 

F1 –Emelőszerkezet felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. 

A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell 

állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyzetbe.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a járműemelő vagy a rajta lévő jármű akadálynak ütközik,  

▪ nem a terhelhetőségnek megfelelő járművet akart felemelni,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4121 - Emelő asztal és felrakógép-kezelői vizsga 
 

F1 – Emelőszerkezet felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. 

A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell 

állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ az emelőasztal akadálynak ütközik,  

▪ túlterhelné a szerkezetet,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  

 

  



Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. 
KGHF/126-1/2021-ITM; B/2020/001469; E/2020/000008 
 

Országos Képző és Vizsgaszervező Intézet Kft. 
8000 Székesfehérvár, Piac tér 4-8. 

www.okvi.hu; szaktanfolyam@okvi.hu; okvi@okvi.hu 

 
 

4141 - Parkoló emelő-kezelői vizsga 
 

F1 – Emelőszerkezet felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőszerkezetet. 

A vizsgázónak az emelőszerkezet rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell 

állítani az emelőszerkezetet a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a parkoló emelő illetve a rajta lévő jármű akadálynak ütközik,  

▪ túlterhelné a szerkezetet,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4191 - Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői vizsga 
 

F1 – Emelőlap felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az emelőlapot. A 

vizsgázónak az emelőlap rögzítését és a feladat elvégzését követően újra vissza kell állítani az 

emelőlapot a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ az emelőlap akadálynak ütközik, 

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4211 - Ollós emelőállvány-kezelői vizsga 
 

F1 – Emelőállvány felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie az állványt. A 

vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése 

után az állványt fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd az állvány 

alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell és a járművel vissza kell állni a kiindulási 

helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ az emelőállvány akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4213 - Gépjármű emelő-hátfal kezelői vizsga 
 

F1 – Raklap leemelés és felrakás  

o Követelmény  

▪ A járművön levő, kézi targoncával mozgatható raklap a vizsgabiztos által megjelölt – a raklap 

területének kétszeresénél nem nagyobb –helyre kell leemelni. A vizsgázónak a járművel a feladat 

végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése után a hátfalat le kell engedni majd 

a kézi targoncával a raklapot a kijelölt helyre kell mozgatni. A célterületre történő mozgatás után 

a raklapot a járműre vissza kell emelni, majd a járművel az eredeti helyre vissza kell állni.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a hátfal távolsága a célterülettől nagyobb, mint 50 cm,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4221 - Mobil szerelő állvány-kezelői vizsga 
 

F1 – Szerelőállvány felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a 

szerelőállványt. A vizsgázónak a járművel a feladat  

végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a 

szerelőállványt fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a 

szerelőállvány alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak 

felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a szerelőállvány akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4223 - Mobil szerelő kosár-kezelői vizsga 
 

F1 – Szerelőkosár felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a 

szerelőkosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a 

jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőkosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos 

által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőkosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését 

oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a szerelőkosár akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4224 - Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői vizsga 
 
F1 – Szerelőkosár felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a 

szerelőkosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a 

jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőkosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos 

által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőkosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését 

oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a szerelőkosár akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4225 - Hídvizsgáló-kezelői vizsga 
 

F1 – Vizsgálókosár felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a 

vizsgálókosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a 

jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a vizsgálókosarat fel kell emelnie a 

vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a vizsgálókosár alaphelyzetbe állítása után a 

jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a 

kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a vizsgálókosár akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4226 - Építési személy- és teherfelvonó-kezelői vizsga 
 

F1 –Felvonókosár felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a felvonókosarat a 

vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd elvégezni a feladatot és vissza kell állni a 

kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a felvonó akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a felvonót (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4227 - Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd-kezelői vizsga 
 

F1 – Munkahíd felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a munkahidat, majd a 

feladat elvégzése után vissza kell helyeznie a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a munkahíd akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a munkahídat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a 

vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4228 - Emelőállvány, oszlopos kúszó munkahíd-kezelői vizsga 
 

F1 – Emelőállvány felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a kúszó 

munkaállványt, a munkaállvány rögzítése után elvégezni a feladatot majd vissza kell állni a 

kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ az állvány akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos 

által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4329 - Reptéri catering jármű-kezelői vizsga 
 

F1 – Felépítmény felemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre állni majd felemelni a 

felépítményt a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a járművel vissza kell állni a 

kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a catering jármű felépítménye akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a catering járművet (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a 

vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4341 - Toronydaru-kezelői vizsga 

 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik (ütközne),  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ a darukötözővel nem vagy nem megfelelően kommunikál,  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4351 - Árbocdaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4361 – Híddaru, futódaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4362 - Portáldaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4371 - Bakdaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4372 - Forgódaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4373 - Ablakdaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4374 - Konténer emelő-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről fel kell vennie, illetve le kell tennie a 

kijelölt konténert a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a konténeremelő akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4375 - Konzoldaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4391 - Födémdaru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről (próbaemelést követően) fel kell 

vennie, illetve le kell tennie a kijelölt terhet a vizsgabiztos által meghatározott helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4411 - Autódaru-kezelői vizsga 

 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve 

le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat 

végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a 

terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le 

kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher 

méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a 

jármű rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4412 - Emelve szállító gépek-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre kell állnia a járművel, az 

emelőszerzet (lánc, csörlő, asztal) igénybevételével fel kell emelnie az elvontatandó járművet, 

megbizonyosodni arról, hogy a jármű felemelve biztonságosan vontatható, elvontatni a járművet a 

vizsgabiztos által kijelölt helyre, lerakni a kijelölt helyen és a járművel vissza kell állni a 

kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ az emelés során akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt szerkezeti egységnél emeli meg a járművet,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4431 - Lánctalpas daru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve 

le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat 

végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a 

terhet meg kell  

közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a 

vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének 

kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a jármű 

rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ismeri az irányító karjelzéseket, nem tudja azokat helyesen értelmezni,  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4451 - Járműre szerelt daru-kezelői vizsga 
 

F1 – Teher átemelés  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve 

le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat 

végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a 

terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le 

kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher 

méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a 

jármű rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a daru akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által 

meghatározott helytől),  

▪ nem ellenőrzi a teherfelvevő eszközöket,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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4511 - Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó) 
kezelői vizsga 

 

F1 – Szemcsés vagy darabos anyag merítése ürítéssel  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre kell szállítania a 

szemcsés vagy darabos anyagot legalább két merítési és ürítési művelettel. A vizsgázónak a 

feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell mozgatnia a gépet, merítenie kell a szállítandó 

anyagból, majd  

azt át kell vinnie a célterületre, mely nem lehet nagyobb a rakodó kanál méretének kétszeresénél. 

A célterületen az anyagot a rakodókanálból ürítenie kell, majd a két merítési és ürítési művelet 

után a gépet a kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt 

közlekedési útvonaltól eltér, annak határait átlépi),  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a 

kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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4572 - Kompaktor-kezelői vizsga 
 

F1 – Területrendezés és tömörítés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 50 cm-es szintkülönbséget 

tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az 

egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania, illetve tömörítenie kell a gép különböző 

irányokban történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, 

úgy hogy a terepen 10 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen. A művelet végrehajtása után a 

gépet kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap 

magassága,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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4593 - Vagonkirakó-kezelői vizsga 
 

F1 - Kirakodás  

o Követelmény  

▪ A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve 

le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a géppel a feladat 

végrehajtásához megfelelő helyre kell állnia, a meghatározott terhet a vagonból ki kell rakodni és 

a rakodó berendezést a célterületen üríteni kell. A feladat végrehajtása a gépet alaphelyzetbe kell 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ a rakodó berendezés akadálynak ütközik,  

▪ nem a kijelölt területre helyezi a terhet,  

▪ a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az 

illetéktelenek távol tartására).  
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5323 - Betonbedolgozó finischer-kezelői vizsga 
 

F1 – Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása  
o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott rétegvastagságot és terítési szélességet, 

illetve az anyagfogadó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5341 - Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői vizsga 
 

F1 - Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott rétegvastagságot és terítési szélességet, 

illetve az anyagfogadó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól, 

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5344 - Aszfaltburkolat maró-kezelői vizsga 
 

F1 - Marás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott marási rétegvastagságot és szélességet. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5316 - Talajstabilizátor-kezelői vizsga 
 

F1 - Területrendezés és tömörítés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell 

rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania, illetve tömörítenie kell a 

gép különböző irányokban történő üzemeltetésével. A művelet végrehajtása után a gépet 

kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (a gép szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat. 
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5339 - Aszfalt újrahasznosító berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Aszfalt újrahasznosító berendezés működtetése  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5361 - Emulziószóró berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Emulziószórás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ az emulziószórás nem egyenletes,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5680 - Aszfalt és betonburkolat bontó és vágó gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Aszfalt-, illetőleg betonburkolat bontás vagy vágás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól, 

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5636 - Kátyúzógép-kezelői vizsga 
 

F1 – Kátyúzás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5633 - Önjáró útburkolati jelfestő-kezelői vizsga 
 

F1 – Útburkolati jelfestés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5681 - Útkorona átfúró berendezés-kezelői vizsga 
 

F1 – Útkorona átfúrása  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5652 - Ároktisztító maró munkagép-kezelői vizsga 
 

F1 – Ároktisztító marás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5623 - Hómaró és hótoló gépek-kezelői vizsga 
 

F1 – Hómarás vagy hótolás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5625 - Só- és homokszóró gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Só- vagy homokszórás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5643 - Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Szalagkorlát-, oszlop-, vagy táblamosás  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5672 - Önjáró seprőgép-kezelői vizsga 
 

F1 – Seprés  

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területen a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie. A 

gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell 

üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

 

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5631 - Útfenntartó-, és karbantartó gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Útkarbantartási feladat  

 

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a 

kijelölt nyomvonaltól,  

▪ akadálynak ütközik,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.  
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5599 - Alagútépítő gép-kezelői vizsga 
 

F1 – Anyagfelrakó szerkezet beállítása  

 

o Követelmény  

▪ A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi 

állapotba kell helyeznie. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által 

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe 

állítani.  

o Sikertelen a vizsga, ha  

▪ nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,  

▪ a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,  

▪ nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,  

▪ a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,  

▪ jelentősen eltér a kijelölt nyomvonaltól,  

▪ a feladat követelményeit nem teljesíti,  

▪ veszélyhelyzetet teremt,  

▪ nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat. 
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