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08213004 Erdészeti 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 08213004 számú Erdészeti rakodógép-kezelő megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Erdészeti rakodógép-kezelő képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki: 

 

- Az erdészeti rakodógép-kezelő kerekes járószerkezettel rendelkező forgórakodót, 

mezőgazdasági traktorra szerelt forgó- és homlokrakodót, vontatott forgó rakodógépet, 

tehergépkocsira szerelt forgó rakodógépet üzemeltet és karbantart. 

- Ennek megfelelően rendelkezik mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító 

engedéllyel. Munkája során az erdészeti választékok fel- és leterhelését, átrakását, 

valamint a készletezett anyagok igazgatását végzi. 

- Az erdészeti rakodógép-kezelő ellátja a rábízott gépek műszaki felügyeletét, és betartja 

az üzemeltetésre, karbantartásra, valamint a munkavédelemre, környezetvédelemre és 

tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat.  

- Képes a folyamatos figyelemmegosztásra, jól tűri a monotonitást és az egyedüllétet. 

- Önálló döntéseket hoz, és képes a helyszínen megoldást keresni műszaki vagy egyéb 

szakmai problémákra. 

 

Az erdészeti rakodógép-kezelő 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Elvégezni az erőgép, illetve a rakodógép összekapcsolását, a munkakezdés előtti 

ellenőrzését, a rakodószerkezet átmozgatását. 

- A rakomány jellegének, méreteinek, elhelyezkedésének, a munkaterület adottságainak, 

valamint a rakodógép műszaki paramétereinek figyelembevételével beállni a rakomány 

mellé, szükség esetén bekapcsolni a hidraulikus meghajtást és stabilizálni a gépet. 

- A rakodógépet a szállítási pozícióból munkahelyzetbe állítani, működtetni a rakodógép 

munkavégző részeit, elvégezni a rakomány átrakását vagy rendezését. 

- Munka közben folyamatosan biztosítani a gép és a megbontott, illetve áthelyezett 

rakomány stabilitását, elkerülni a rakodógép és a szállítójármű túlterhelést. 

- A rakodás befejezése után rögzíteni a rakományt, a rakodógépet szállítási helyzetbe 

helyezni, szükség szerint kikapcsolni a hidraulikus meghajtást és elvégezni a 

feltalpalást. 

- Rakfelülettel vagy pótkocsival szerelt gépkapcsolat esetében a szállítás megkezdése 

előtt ellenőrizni a rakományt és a gépkapcsolat állapotát. 

- Elvégezni a gépek állagmegóvást szolgáló tisztítását, a műszakonkénti karbantartását. 

- Kiválasztani az adott gép karbantartásához szükséges anyagokat és eszközöket. 

- Kezelni a keletkezett veszélyes anyagokat. 

- Gondoskodni az üzemeltetés feltételeként előírt dokumentációk rendelkezésre állásáról, 

vezetni az emelőgép naplót. 

- Értelmezni és alkalmazni az ágazati és munkajogi jogszabályokat. 

A képzésről 

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

egészségügyi alkalmasság 



 

 

A tervezett képzési idő: 200 óra  

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

 

A képzés tananyagegységei 

 

Erdészeti rakodógépek kezelése - 200 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő a tananyagegység eredményes 

teljesítésével ismerje meg az erdészeti rakodógépek kezelése során használt anyagokat, 

alkalmazott erőforrásokat, teljesítmény átviteli rendszereket, szakszerűen végezze az erdészeti 

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 B, vagy T járműkategóriára érvényes vezetői engedély. 

Képesítő vizsga 

 

Az erdészeti 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 

erdészeti rakodógép-kezelő szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

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

található meg. 

 

https://szakkepesites.ikk.hu/

