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Szakképesítés megnevezése: Műanyagfeldolgozó technikus 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 06 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

3115 Vegyésztechnikus 
Műanyagipari technikus 

Műanyagvizsgáló laboráns 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a műanyagok gyártásában, nagyüzemi vegyi folyamatok 

kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének és kémiai 

összetételének ellenőrzésében, minőségirányításában. Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyag-feldolgozó 

üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a polimerek kémiai, fizikai, feldolgozás- és 

alkalmazástechnikai tulajdonságait, a műanyagfeldolgozó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. 

Alkalmas fejlesztési és beruházási feladatok megoldására. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- polimerek széles választékát alkalmazni 

- a termék, a feldolgozó gép és segédberendezések dokumentációjának megismerésére, megértésére 

- kiválasztani/alkalmazni a megadott termék paraméterekhez legjobban megfelelő polimert és egyéb (töltő,  

- segéd, adalék, stb.) anyagokat 

- kiválasztani/alkalmazni a megfelelő feldolgozó gépet és segédberendezéseket 

- meghatározni és beállítani a feldolgozás technikai paramétereit 

- kezelni, felügyelni és karbantartani a feldolgozó gépcsoportot 

- aktívan részt venni a minőségirányításban  

- a gyártás és minőségirányítás dokumentációját vezetni 

 

Az érettségivel megszerezhető végzettségek 

 

Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és 

nehézgép kezelője 
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő 

8424 
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató 

gép kezelője 
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

8321 Energetikai gép kezelője Energiaátalakító-berendezés kezelője 

8143 
Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-

feldolgozó gép kezelője 
Építési anyagelőkészítő gép kezelője 

8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és 

nehézgép kezelője 
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő 

8425 Targoncavezető Targoncavezető 

8422 
Földmunkagép és hasonló könnyű- és 

nehézgép kezelője 
Útépítő- és karbantartógép-kezelő 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Kezeli az építési és anyagmozgatási munkák elvégzéséhez használt gépeket és berendezéseket. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a rendelkezésére álló dokumentumokat (építési rajzok, technológiai tervek, gépkönyvek) áttekintésére; 

- a munkaterület és a gép üzembiztonsági ellenőrzését végrehajtani; 

- a gép próbáját, üzembe helyezését elvégezni; 

- üzemszerű feladatokat végrehajtani, közlekedni a géppel munkahelyen és a közforgalomban; 

- építő- és anyagmozgató gépet, berendezést rendeltetésszerűen és biztonságosan kezelni, működtetni; 
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- a gépet üzemen kívül helyezni, leállítani, rögzíteni és lezárni; 

- az előírt karbantartási munkákat, kisebb javításokat a gépen elvégezni; 

- gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközöket (ha a gép ezekkel rendelkezik) kezelni, 

felügyelni; 

- a géppel kapcsolatos adminisztrációt (pl. gépnapló vezetés) elvégezni; 

- alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. 

 

Továbbá 

 

Szakképesítés megnevezése: Műanyagfeldolgozó 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 09 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 

8135 
Műanyagtermék-gyártó gép 

kezelője 

Flakongyártó 

Fóliagyártó 

Fóliahegesztő 

Granulálógép-kezelő (műanyagipari) 

Hőre keményedő műanyagok feldolgozója 

Műanyag csomagolóanyag-gyártó 

Műanyag és gumiipari gép- és készülékkezelő 

Műanyag fröccsöntőgép kezelője 

Műanyag- kalanderező, -lemeznyújtó 

Műanyag lamináló 

Műanyagcső-húzó, extrudergép-kezelő 

Műanyag-duplírozó (présgépen) 

Műanyagextruder-kezelő 

Műanyagfestő 

Műanyaghab-készítő 

Műanyaghegesztő 

Műanyaghegesztő, hőformázó 

Műanyag-hengerlő kezelője 

Műanyagimpregnáló 

Műanyagkábelszalag-vágó 

Műanyag-kalanderező, -lemeznyújtó 

Műanyagkeverék-készítő 

Műanyag-perforáló, -hullámosító 

Műanyag-ponthegesztő 

Műanyagsajtológép-kezelő 

Műanyagsorjázó (gépi) 

Rétegelt műanyag előállító 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Hőre lágyuló és hőre keményedő polimereket (adalék, töltő-, és segédanyagokat) feldolgozó gépek és 

segédberendezések beállítása, üzemeltetése, karbantartása, valamint ezekkel történő kész vagy félkész termékek 

gyártása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- a termék, a műanyag feldolgozó gép és segédberendezések dokumentációjának megismerésére 

- kiválasztani/alkalmazni a megadott termék paraméterekhez legjobban megfelelő polimert és 

- egyéb (töltő, segéd, adalék stb.) anyagokat 

- kiválasztani/alkalmazni a megfelelő műanyag feldolgozó gépet és segédberendezéseket 

- meghatározni és beállítani a feldolgozás paramétereit 

- kezelni, felügyelni és karbantartani a műanyag feldolgozó gépcsoportot 

- részt venni a minőségirányításban 

- a munkához kapcsolódó dokumentáció vezetésére 

 


