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08103003 Mezőgazdasági rakodógép-kezelő  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08103003 számú Mezőgazdasági rakodógép-kezelő 

megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény figyelembevételével készült.  
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Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki: 

 

- a speciálisan erre a célra kialakított vagy az erőgépekre rászerelt, vagy kapcsolt 

rakodógépek kezelését végzi.  

- Munkája során a mezőgazdasági rakodógépekre, valamint a munkavégző egységekre a 

gyártó által kiadott kezelési utasítások szerint elvégzi a napi karbantartást.  

- Iránytás mellett segít az időszakos karbantartás végrehajtásában.  

- A mezőgazdasági rakodógépeken feladatokhoz szükséges munkavégző egyégeket 

kiválasztja és elvégzi az átszerelést.  

- Az erőgéphez kapcsolható rakodógépek csatlakoztatását elvégzi. 

- A mezőgazdasági rakodógépek üzemeltetése során a gépek folyamatos figyelése mellett 

végzi a kiadott anyagmozgatási feladatokat.  

- Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő eszközöket.  

- Kiemelt gondossággal végzi a gépek kezelését, tudatában van a munkája során kialakuló 

veszélyhelyzetekkel és azok megelőzésének és elhárításának módjával. 

- Betartja az átszerelésekre, összekapcsolásokra és üzemeltetésre vonatkozó munka-, tűz- 

és környezetvédelmi szabályokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait. 

Munkavégzés helyszínek közötti haladáskor betartja a vonatkozó előírásokat.  

- A munkavégzés során folyamatosan vezeti és ellenőrzi a szükséges dokumentumokat. 

 

A mezőgazdasági rakodógép-kezelő 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Felismerni és kiválasztani a mezőgazdasági rakodógépek üzemeltetéshez szükséges 

fémesnemfémes- és üzemanyagokat. 

- Fémes és nemfémes anyagok felhasználásával egyszerűbb alkatrészeket készíteni. 

- A mezőgazdasági rakodógépek kezelési karbantartási utasításait értelmezni. 

- Megválasztani a mezőgazdasági rakodógépek optimális üzemeltetési körülményeit. 

- Kerekes, lánctalpas és gumihevederes járószerkezettel kialakított mezőgazdasági 

rakodógépet üzemeltetni. 

- Mezőgazdasági rakodógépek munkaeszközeit megválasztani és elvégezni a 

mezőgazdasági rakodógépek átszerelését. 

- Üzemeltetni az erőgépre szerelt homlokrakodókat és farrakodókat. 

- Üzemeltetni a rászerelt forgógémes rakodókat. 

- Üzemeltetni az önjáró homlokrakodókat. 

- Elvégezni a rakodógépek napi karbantartását. 

- Irányítás mellett részt venni a rakodógépek időszakos karbantartásában. 

- Munkája során betartani a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelemi előírásokat. 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és 



 

egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 150 óra  

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 30%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Gépészeti alapozó ismeretek - 40 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes 

teljesítésével ismerje meg a munkavégzés során használt anyagokat, a műszaki ábrázolás és 

rajzolvasás alapvető szabályait a rakodógépek kezelése során alkalmazott erőforrásokat, 

teljesítmény átviteli rendszereket. 

 

Mezőgazdasági rakodógépek kezelése - 110 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg és szakszerűen végezze a 

mezőgazdasági rakodógépek napi karbantartását, üzemeltetésre történő előkészítését és 

üzemeltetését. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át, 

- valamint mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői 

engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória). 

Képesítő vizsga 

 

A mezőgazdasági rakodógép-kezelő szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát 

akkreditált vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és 

projektfeladatból áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén 

mezőgazdasági rakodógép-kezelő szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 
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