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Az 1975 óta széles körben alkalmazott egységes magyar foglalkozási osztályozási rendszert
– figyelembe véve a piacgazdaság követelményeit és a nemzetközi ajánlásokat – átdolgoztuk. A
megújított osztályozás felépítését és módszertani alapjait a Központi Statisztikai Hivatal 1992-ben
közzétette. Az 1993. évre kiterjedő átmeneti időszak után jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal
elnökének 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH számú közleménye, amelynek értelmében a véglegesített
rendszert 1994. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendszert – az eredeti elgondolásnak megfelelően – meghatározott időközönként felül kell vizsgálni. Az első felülvizsgálatra 1996-ban került
sor. A felülvizsgálat főleg a foglalkozások tartalmi leírásának kiegészítésére, új munkakörök felvételére, a rendszerbeli foglalkozások pontosítására, a foglalkozások megnevezésének megváltoztatására terjedt ki. Ugyanakkor nem tekinthetett el – indokolt esetben – új foglalkozások felvételétől,
meglévő foglalkozások elhagyásától, összevonásától, illetve a rendszerben elfoglalt hely megváltoztatásától. Ennek eredményeit a KSH elnökének 9006/1996. (SK 12.) számú közleménye tartalmazza. A négyszámjegyes decimális rendszert alkotó jegyzék a felülvizsgálat után 632 foglalkozást
tartalmaz. A gyakorlatban előforduló tevékenységek döntő része
az adott tevékenység szakmai
jellegének, a megkívánható szakképzettség, szakértelem szintjének ismerete alapján e foglalkozások valamelyikébe egyértelműen besorolható. A besorolások megkönnyítése, pontosabbá tétele, a
speciális tevékenységfajták elhatárolásának segítése érdekében indokoltnak látszott azonban, hogy
az egyes foglalkozásokkal kapcsolatos bővebb információkat is hozzáférhetővé tegyük.
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Jelen kiadvány e bővebb információk iránt mutatkozó igényeknek kíván – az 1997. január 1-jétől
érvényes módosításokkal – eleget tenni. Minden felhasználó számára fontos ismeretek találhatók az
első részben, amely a magyarázatokkal és példákkal kiegészített módszertani útmutatót tartalmazza. A második rész – a jobb eligazodás érdekében – közli a teljes négyszámjegyes jegyzéket. A
harmadik rész a rendszeres jegyzék sorrendjének megfelelően ismerteti az egyes foglalkozások
tartalmi leírását. A tartalmi leírásokat a foglalkozások feladatok szerinti bontása teszi áttekinthetővé. Ezt követi az adott foglalkozásra jellemző munkakörök felsorolása és – szükség szerint – utalás
a kérdéses foglalkozáshoz kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozásokra. A foglalkozásonkénti
ismertetés a meghatározott tevékenységhez megkívánható képzettség (képesítés) szintjére vonatkozó információval zárul.
A negyedik rész betűrend szerint tartalmazza a 632 foglalkozás megnevezését, valamint az
egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó összesen mintegy 5 ezer jellemző munkakört.
Az ötödik részben található a felülvizsgálatban érintett főcsoportok és foglalkozások jegyzéke.
A rendkívül szerteágazó ismereteket feltételező anyag összeállítása, logikai rendszerbe foglalása
természetesen csak szakértők széles körének bevonásával vált lehetővé. Köszönet illeti meg mindazokat, akik munkánkat bármilyen formában segítették.
A kiadvány függeléke tartalmazza a Foglalkozási Viszony Osztályozást is, amely 1999-ben lépett hatályba.
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I. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A FEOR–93
FOGLALKOZÁSAINAK BESOROLÁSÁHOZ ÉS TARTALMI
LEÍRÁSÁHOZ

1.

A FEOR–93 alkalmazásának célja, szerkezeti felépítése, a foglalkozások besorolásának
főbb elvei
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Gazdasági átalakulásunk szükségszerű követelménye az általában több célt szolgáló statisztikai
osztályozások, nómenklatúrák korszerűsítése. Ebbe a körbe tartozik a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) átdolgozása is, hiszen ezt a rendszert – többek között – a munkaügyi,
személyzeti nyilvántartásokban, a munkaközvetítésben, a pályaválasztási tanácsadásban és a társadalombiztosításban is használják.
A foglalkozási osztályozás korszerűsített rendszere (továbbiakban: FEOR–93) alapelveiben, felépítésében követi az érvényes nemzetközi foglalkozási osztályozás, az ISCO–88 (Rev.3.) rendszerét, amelynek egyik fő célja, hogy modellként szolgáljon a nemzeti foglalkozási osztályozások kialakításához. Ez azonban nem jelentheti, hogy az ISCO–88 helyettesíthetné a nemzeti foglalkozási
osztályozást, minthogy az egyes országok foglalkozási osztályozásai csak a nemzeti munkaerőpiac
szerkezetét tükrözhetik. Az ISCO–88 ajánlásainak alkalmazásával kapcsolatban az EUROSTAT
külön tájékoztatót is kiadott: ISCO–88 (COM). Az ebben közölt módosítások és kiegészítések az
Európai Közösség országaira vonatkoznak, de az összehasonlíthatóság javítása érdekében a térség
más államaiban – közöttük Magyarországon – ugyancsak hasznosíthatók.
A korszerűsített rendszer, vagyis a FEOR–93 – szakmai tárcaközi egyeztetés, tesztelés után –
1993. január 1. napjával lépett érvénybe azzal, hogy ezt követően egy évig még a korábbi rendszer
is alkalmazható. Az 1993. év tehát lényegében átmeneti szakaszt jelentett.
Az átmeneti év tapasztalataiból, majd az 1996. évben végrehajtott felülvizsgálatból eredő módosítások és kiegészítések az új osztályozási rendszer alapelveit, felépítését nem érintették és a statisztikai értékelés, valamint a nemzetközi összehasonlítás szempontjából lényeges főcsoportokat és
csoportokat sem bontották meg. A besorolt foglalkozások száma az új besorolások és törlések
egyenlegeként minimálisan változott. A felülvizsgált rendszer jelenleg 632 foglalkozást tartalmaz.
A KSH elnökének 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH számú közleménye értelmében az 1994. január 1-jei – kizárólagosan használatos – foglalkozási osztályozási rendszert 1997. január 1-jétől a
9006/1996. (SK 12.) közleményben előírt módosításokkal kell alkalmazni. A rendszer főbb jellemzői az alábbiak szerint foglalhatók össze:
• négyszámjegyes decimális rendszer;
• tekintetbe veszi, hogy a piacgazdaságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal bővebb,
differenciáltabb, ezért lényegében a vállalható minimumot, a "közös nevezőt" alkotja;
• a rendszer jellege nyitott, vagyis lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az ötödik, hatodik stb. számhelyen a saját igényeiknek megfelelő további bontásokkal egészítsék ki.
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A négyszámjegyes decimális rendszeren belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a
második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a
foglalkozást jelenti. (A táblázatban vastagon szedve, dőlt számokkal jeleztük a módosítások utáni
adatokat.) A FEOR–93 csoportosításait az alábbiakban közöljük:
A korszerűsített foglalkozási osztályozási rendszer
(FEOR–93) csoportosításai

l.

Foglalkozások

száma

64

18

uá

megnevezése

11
24

112

46

8

24

123

53

2

6

20

1

3

13

62

16

4

7

30

1

7.

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
Ipari és építőipari foglalkozások

6

23

120

26

8.

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

3

17

76

16

9.

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű)
foglalkozások
Fegyveres szervek foglalkozásai

2

8

23

4

3

3

3

3

42

136

632

184
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Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti
vezetők, gazdasági vezetők
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását
igénylő foglalkozások
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű
foglalkozások
Szolgáltatási jellegű foglalkozások

at

2.

8

Al
csoportok

r1

sorszáma

1.

Csoportok

-tő

Főcsoportok

Ebből a
felülvizsgálat-ban
érintett
foglalkozások

Összesen

Tipikusnak tekinthető példán érzékeltetve, az elektroműszerész besorolása a következőképpen
történik:
főcsoport
csoport
alcsoport
foglalkozás

(1. számjegy)
(1–2. számjegy)
(1–3. számjegy)
(1–4. számjegy)

7
74
744
7443

Ipari és építőipari foglalkozások
Vas- és fémipari foglalkozások
Műszerészek
Elektroműszerész
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A több foglalkozást tartalmazó alcsoportokon belül előfordulhat, hogy valamely tevékenység
tartalma közvetlenül egyik felsorolt foglalkozáshoz sem kapcsolható. Ebben az esetben az ahhoz
tartalmilag legközelebb álló foglalkozást kell alapul venni.
Például: a tevékenység tartalma: villamosautomatikai műszerész
Ez a foglalkozás a "744 Műszerészek" alcsoportba tartozik. Ilyen megnevezésű foglalkozás
(négyszámjegyű) nem található a FEOR–93-ban, de a "villamosautomatikai műszerész" a
"7443 Elektroműszerész" foglalkozásnál, a jellemző munkakörök között szerepel, ezért ezt a
tevékenységet ide kell sorolni.
Ha a besorolandó foglalkozás megnevezése sem a négyszámjegyes rendszerben, sem a jellemző
munkakörök között nem szerepel és egyik konkrét tevékenységet megjelölő négyszámjegyes foglalkozáshoz sem tartozik, akkor az adott foglalkozási alcsoporton belül sorrendben az utolsó, negyedik számhelyen "9" számjegyértékkel jelölt – kiemelés hiányára utaló – "egyéb" megnevezést
kell alkalmazni.
Például: a tevékenység tartalma: tranzisztorszerelő. Ez a foglalkozás a "744 Műszerészek"
foglalkozási alcsoportba tartozik, de egyik konkrét tevékenységet megjelölő négyszámjegyes
foglalkozásba sem tudjuk besorolni, ekkor kell alkalmazni a "7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek" megnevezést.
A négy számhelyet jelentő foglalkozás – a jelzett alapelveknek megfelelően – csak az általános
használatra szóló minimum, amely egyúttal a felhasználók által kialakítandó alrendszerek közötti
összehasonlítást is biztosítja. (Nyilvánvaló – és az 1975-ben bevezetett FEOR tapasztalatai is azt
mutatják –, hogy képtelenség egy nómenklatúra keretében egybefoglalni a létező összes tevékenységfajtát, munkakört. Még ha ez sikerülne, akkor is állandóan módosítani szükséges a rendszert,
tekintettel arra, hogy minél részletesebb munkaköri bontást alkalmaznak, annál nagyobb a valószínűsége az egyes munkakörfajták keletkezésének és megszűnésének.)
A FEOR–93 tehát nyitott, a felhasználók által tovább bővíthető foglalkozási nómenklatúra,
amely más megközelítést igényel, mint a régi FEOR kötött, merev rendszere.
A foglalkozást, a munkahelyi tevékenység tartalmát a tulajdonformától és a foglalkozási viszonytól (alkalmazásban álló, szövetkezeti tag, önálló stb.) függetlenül kell vizsgálni. A besorolás
szempontjából tehát közömbös, hogy a kereső tevékenységet folytató személy munkáját mint alkalmazásban álló, szövetkezeti tag, társasági tag vagy önálló stb. végzi. A tulajdonos, társtulajdonos, társasági tag azonban a foglalkozási rendszerbe csak akkor sorolható be, ha a munkafolyamatban is részt vesz. A foglalkozások rendszerezésénél az ágazati, szervezeti hovatartozást általában
nem kell figyelembe venni, néhány esetben azonban célszerűnek látszott a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) logikai rendszerének a követése. A korszerűsített
FEOR–93 rendszerében is találhatók olyan foglalkozások, amelyeknél nem mellőzhető a munkáltató tevékenységének, illetve szervezeti besorolásának figyelembevétele.
Például: a "1213 Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője" foglalkozáshoz csak
az önkormányzatok alkalmazásában dolgozó vezetőket lehet sorolni.
A fentieknek megfelelően a FEOR–93 egyik legfontosabb elve, hogy a "foglalkozás" meghatározásakor a ténylegesen gyakorolt tevékenység tartalma számít, emellett lényeges csoportképző
ismérv az adott foglalkozás gyakorlásához szükségesnek ítélt szakértelem, tudás, ismeret szintje.
Kisegítő módszerként tehát nem lehet eltekinteni attól, hogy a rendszerben szereplő foglalkozások-
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hoz a megkívánt szakképzettség, iskolázottság milyen szintje rendelhető. (Ez alapvetően ismeretszintet jelent és nem azt, hogy valaki milyen bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Például
gépészmérnökként – rendkívüli esetben – dolgozhat olyan személy is, aki ugyan csak gépésztechnikusi bizonyítvánnyal rendelkezik, de a szakmai gyakorlati ismeretei olyan magas szintűek, amelyek
elégségesek a gépészmérnöki tevékenység végzéséhez.)
A FEOR–93 a 2–9. főcsoportnál alkalmazza a képzettség ismérvét. Ezt azonban nem tekinti
kizárólagos, a tartalmi kérdésektől függetlenül kezelhető szempontnak. Csupán általánosságban,
irányelvként állapítható meg tehát, hogy a 2. főcsoport a mai értelmezés szerint döntően egyetemi,
főiskolai szintnek megfelelő szaktudást igénylő foglalkozásokat tartalmaz. A 3. főcsoportra főként a
szakképzettséget adó középiskolákban, szakközépiskolákban (korábban középfokú technikumban)
megszerezhető tudásszint a jellemző, bár – mint a főcsoport megnevezéséből is kitűnik – ide felsőfokú képesítést igénylő tevékenységek is kerülhetnek. A 4. főcsoportban leginkább a szakképzettséget nem adó középiskolai, valamint a szakiskolai (például gyors- és gépíróiskolai) végzettség a
tipikus. Az 5–8. főcsoportba a meghatározott irányú fizikai szakismeretet hasznosító dolgozók sorolhatók be. A megkívánt szaktudás szintje a tevékenység jellegétől függően igen különböző lehet,
a bonyolult szakmunkától a betanított munkáig. A 9. főcsoportot azok a foglalkozások alkotják,
amelyek minden szakképzettség vagy betanítás nélkül általános iskolai végzettséggel – részben
anélkül is – elláthatók. (Az 1. főcsoport – ellentétben más főcsoportokkal – zömében független a
képzettséggel kapcsolatos követelményektől.)
A foglalkozások elhatárolásánál a képzettséget tekinthetjük kisegítő ismérvnek, azzal a pontosítással, hogy valamely tevékenység ellátásához a mindennapi gyakorlatban a döntéshozatali önállóság fokának a vizsgálata is szükséges. Az adott tevékenység mozzanatai másképpen illeszkednek
össze, ha ezt a tevékenységet fokozott önállósággal végzik, a tevékenységet végző maga állapíthatja
meg a sorrendet, illetve dönti el a cselekvési irányokat, mint akkor, ha az adott tevékenység főbb
részletei előre elhatározottak és a tevékenységet folytatónak a munka szervezésére nincs ráhatása,
nincs önálló cselekvési lehetősége. E szempont jelentősége különösen ott érzékelhető, ahol az egyes
foglalkozási főcsoportokba tartozó tevékenységek mechanikus elválasztása a képzettségi ismérvek
alapján nem mindig oldható meg egyértelműen. A FEOR–93 esetében különösen a 2. és 3. főcsoport, valamint a 7. és 8. főcsoport között adódhatnak a döntési lehetőség, a felelősség mértéke alapján elbírálható besorolási problémák.
Például: Tételezzük fel, hogy egy külkereskedelmi üzletkötésekkel foglalkozó cégnél két külkereskedelmi főiskolát végzett ügyintéző dolgozik. Az egyik ügyintéző a cégvezetőnek alárendelve önálló felelősséggel és hatáskörrel tárgyal külföldi partnerekkel, üzleteket köt a cég
nevében és egyéb önálló feladatokat végez. A másik ügyintéző feladata a marketing vezető
beosztottjaként a külkereskedelmi partnerekkel folytatott levelezésre, a megkötött ügyletek
végrehajtásával kapcsolatos részletekre korlátozódik, a vezető részletes utasításai szerint. A
két munkatárs FEOR–93 szerinti besorolása – annak ellenére, hogy képzettségük, képesítésük
azonos – különböző, a következők szerint: az önálló felelősséggel és hatáskörrel rendelkező
ügyintéző FEOR–besorolása "2517 Kereskedelmi szervező", a másik ügyintézőé pedig "3621
Kereskedelmi ügyintéző " lesz.
Gyakran előfordulhat (különösen a kisebb szervezeteknél), hogy többféle tevékenységet végző
munkavállalók esetében bizonyos prioritásokat szükséges megállapítani. Tehát többfajta tevékenység esetén a legjellemzőbb, vagy a munkaidő nagyobb részét kitöltő tevékenységet (foglalkozást)
kell figyelembe venni. Amennyiben a különböző feladatok ellátásához szükséges szakképzettség,
szaktudás, döntési hatáskör tekintetében lényeges különbség állapítható meg, az érdemibb jellegű,
magasabb szaktudást, nagyobb döntési hatáskört igénylő foglalkozást indokolt előnyben részesíteni.
Például: Ha a "1412 Ipari kisszervezet vezetője" számviteli feladatokat is ellát (amelyek alapján "3606 Számviteli ügyintéző" besorolás illetné meg, akkor a fentebb említett szempontok –
pl. döntési hatáskör –alapján a helyes eljárás az, ha az 1412-es foglalkozási számot kapja. Ha
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a "8343 Targoncavezető" egyben "9132 Szállító- és rakodómunkás" is, akkor a képzettséget
igénylő 8343-as foglalkozási számot kapja.
A gyakorlatban olyan eset is adódhat, hogy azonos személy termelési és kereskedelmi tevékenységet is ellát.
Például: A "7314 Kötő" kisiparos egyben maga adja el az áruját ("5111 Kereskedő"). Ebben
az esetben az új terméket előállító termelési tevékenység (7314) jelenti – egyenlő feltételek
esetén – a foglalkozási besorolás alapját.
Abból az elvből, hogy a FEOR–93 nyitott – tovább bővíthető foglalkozási nómenklatúra –, következik, hogy a felhasználóknak lehetőségük van saját nyilvántartási rendszerük tökéletesítésére,
áttekinthetőbbé tételére. A négy számhelyen kívül további számhelyek esetleges felhasználásának
módját a helyi igények, adottságok döntik el. (Itt nyilvánvalóan szerepet játszanak olyan tényezők,
mint a szervezet nagysága, feladatköre, a nyilvántartási rendszer jellege, különös tekintettel a már
működő vagy kiépülő számítógépes nyilvántartásra.)
A jelen kötetben a tartalmi leírások részét képezik a jellemző munkakörök, amelyeket fel lehet
használni a négyszámjegyű foglalkozások további részletezésére.
Nyilvánvaló, hogy miután a FEOR–93 négyszámjegyes foglalkozásai gyakran "gyűjtő" – több
tevékenységet, munkakört tartalmazó – foglalkozások, ezért azokat a felhasználók, saját céljaiknak
megfelelően tovább bonthatják. Tekintettel arra, hogy egyes foglalkozások összetett jellegüknél
fogva akár tíznél több munkakörre is tagolhatók, célszerű a munkaköri részletezésre két számhelyet
(például az ötödiket és hatodikat) fenntartani. A négyszámjegyes decimális rendszer ezáltal – a felhasználók igényei szerint – hatszámjegyes decimális rendszerré bővíthető.
Itt kell megjegyezni, hogy a FEOR–93 szerkezeti felépítése nem tesz különbséget szellemi és
fizikai tevékenységek között, összhangban a nemzetközi ajánlásokkal. A szellemi és fizikai foglalkozások érdemi megkülönböztetésére egyébként a FEOR–93 is lehetőséget ad. Az 1–4. főcsoport
döntően szellemi, az 5–9. főcsoport pedig a fizikai foglalkozásokat tartalmazza és a 0. főcsoporton
belül is el lehet választani a kétfajta tevékenységet. (Ha ez nem elégíti ki a felhasználót, módjában
áll, hogy további számhelyek felhasználásával másként határozza meg a szellemi–fizikai kategóriák
szerinti besorolásokat.)
A számhelyek igények szerinti bővítése felhasználható az adott foglalkozást folytató személy
állománycsoportjának, illetve beosztásának meghatározására. A FEOR–93 ugyan iránymutatást ad
arra vonatkozóan, hogy például az 5–8. főcsoport foglalkozásai szakmunkás képzettséget vagy betanításon alapuló ismereteket feltételeznek, a 9. főcsoport foglalkozásai pedig szakképzettség nélkül
is elláthatók, azonban foglalkozásonkénti részletezésben nem ír elő pontos szintet. Ezért a felhasználó egyes foglalkozások további számhelyein jelezheti az adott foglalkozáshoz rendelhető állománycsoportot (szak-, betanított, segédmunka). További részletezés is lehetséges a tekintetben,
hogy bonyolult vagy egyszerű szakmunkáról, illetve betanított munkáról van-e szó. Az 1. főcsoport
vezetői foglalkozásainál pedig – különösen az egyes részegységvezetőknél, közvetlen termelésirányítóknál – jelezni lehet az adott szervezeti egység nagyságkategóriáját és a foglalkozás más főbb
jellemzőit.
Lehetőség van arra is, hogy a felhasználó – megfelelő számhelyek igénybevételével – foglalkozásonként rögzítse az iskolai végzettség szintjét, szakát, szakágát, a szakképzettséget, különböző
tanfolyami végzettséget, idegennyelv-ismeretet stb.
A továbbiakban az egyes foglalkozási főcsoportokba tartozó foglalkozások besorolásának – az
adott főcsoportra jellemző – főbb szempontjait ismertetjük.
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A FEOR–93 rendszerében a vezetők helye és szerepe a korábbi FEOR-hoz képest alapvetően
megváltozott. A FEOR–93 koncepciója arra épül, hogy a vezetői foglalkozások egy főcsoportba (az
1-esbe) tartoznak, anélkül, hogy külön számjelpozíciót tartana fenn a vezetői kategória számára. Ez
azért lényeges különbség, mert a régi foglalkozási osztályozás a vezetői tevékenységet beosztásként
kezelte, az új rendszer viszont abból indul ki, hogy a vezetői tevékenység nem beosztás, hanem a
foglalkozások sajátos körét képezi és így önálló főcsoport illeti meg a foglalkozások egységes rendszerében. (Ezt a megoldást követi a nemzetközi foglalkozási osztályozási rendszer is.) A vezetői
foglalkozások további jellegzetessége, hogy – mint már jeleztük – még ajánlásként sem alkalmazható a képzettségi szint, tekintettel arra, hogy az irányítási feladatok végrehajtásához elvben a legkülönbözőbb képzettségi szintek kapcsolódhatnak. Természetesen kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a jogszabály valamely vezetői munkakör betöltését meghatározott képzettséghez köti.
Például: A "112 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői" foglalkozási alcsoportba
tartozó foglalkozások képzettségi szintjét a jogszabály (a köztisztviselői törvény) kötelező
erővel állapítja meg.
A FEOR–93 külön foglalkozásként határozza meg a gazdasági szervezet vezetőjének tevékenységét (1311), illetve a költségvetési intézmény vezetőjének tevékenységét (1312). Vannak határesetek, mikor a munkáltatói szervezet feladatköre, tevékenysége dönti el, hogy az adott vezetői tevékenység mely foglalkozáshoz sorolandó. Azon szervezetek esetében, amelyek alapvetően gazdasági
tevékenységet folytatnak (pl. MÁV, Posta), az első számú vezetőt az "1311 Gazdasági szervezet
vezetője" foglalkozáshoz kell sorolni. (Általános elv, hogy az adott szervezet vezetőjét és általános
helyettesét ugyanahhoz a foglalkozáshoz kell sorolni.)
A vezetői tevékenység jellege bizonyos fokig összefügg azzal, hogy a vezető által irányított szervezeti egység milyen létszámú. Ezért a FEOR–93 azt a megoldást választotta, hogy a vezetőt is beleértve, az 1–2 személyt (munkavállalót) foglalkoztató egységek (boltok, műhelyek, szolgáltató
részlegek stb.) irányítóit nem minősíti vezetőknek, hanem tevékenységük jellege szerint kerülnek
besorolásra.
A legalább három, de legfeljebb húsz munkavállalót foglalkoztató önálló szervezetek vezetői viszont a "14 Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetői" foglalkozási csoportba tartoznak.
Például: Építőipari tevékenységet folytató, 3–20 főt foglalkoztató kisszervezet vezetője az
"1413 Építőipari kisszervezet vezetője" foglalkozásba sorolható. (Ezzel azonos az adott kisszervezetek egyéb tényleges vezető tevékenységet végző – pl. gazdasági, műszaki – vezetőinek a besorolása.)
A FEOR–93 a nagyobb létszámú – húsznál több munkavállalót foglalkoztató – szervezetek esetében elkülöníti a szakmai, illetve funkcionális részegységvezetőket (132−133, illetve a 134 foglalkozási alcsoport foglalkozásai). A funkcionális részegységvezetők feladata nem egy-egy jól körülhatárolt – az adott munkáltató főtevékenységéhez kapcsolódó – szakmai jellegű részleg vezetése,
hanem olyan egységé, amely az egész gazdasági szervezet tevékenységét kiszolgálja.
Például: Ipari tevékenységet folytató – több mint 20 munkavállalót foglalkoztató – gazdasági
szervezet számviteli osztályvezetője funkcionális vezető, besorolása "1342 Számviteli és
pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője".
A részegységvezetők besorolásánál bizonyos esetekben nem lehet eltekinteni a munkáltatói szervezet főtevékenységének vizsgálatától.
Például: Kereskedelemmel foglalkozó cég kereskedelmi részegységének vezetői az "1324
Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője" besorolást kapják. Amennyiben
valamely gazdasági szervezet alapvetően ipari termelésre szakosodott, akkor a kereskedelmi
tevékenységnek, a piackutatásnak szakmai munkát elősegítő feladata van. Értelemszerűen te-
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hát a piackutatással, marketingtevékenységgel foglalkozó részleg vezetője funkcionális vezető, akit az "1341 Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője" foglalkozáshoz kell
sorolni.
Néha problémát okozhat, hogy az adott szervezet vezetője az "1311 Gazdasági szervezet vezetője" vagy valamelyik részegységvezető (132–134 alcsoport) foglalkozási számát kapja-e. Általános
elv, hogy azok a gazdasági szervezetek, amelyek egységes gazdasági szervezetként tevékenykednek, de vannak területi kirendeltségeik, az első számú vezető és általános helyettese az 1311, a területi kirendeltségek vezetői pedig az adott tevékenységnek megfelelő (132–134 alcsoport szerint)
részegységvezetői foglalkozási számot kapják.
Például: Az OTP Rt. vezérigazgatójának foglalkozási száma 1311, a megyei kirendeltségvezetőé 1342.
Néhány esetben bizonytalanságot okoz az, hogy egy adott, kisebb létszámú (20 fő alatti) szervezetet kisszervezetnek minősítsünk-e vagy pedig egy nagyobb szervezet részegységének. Az elválasztás fő szempontja, hogy az adott szervezet mennyire végzi önállóan a munkáját, szervezeti önállósága mennyire biztosított.
Például: Egy építőanyag-kereskedéssel foglalkozó gazdasági szervezet kis létszámú telephelyének vezetője az "1324 Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője" foglalkozási besorolást kapja. Ha nem egy nagy gazdasági szervezethez tartozó, hanem önálló, kis
létszámú (3–20 főt foglalkoztató) építőanyag-kereskedésről van szó, akkor a vezető besorolása "1414 Kereskedelmi kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)".
Az 1. főcsoportba tartozó foglalkozásoknál a vezetés és azon belül az irányítási feladatok végrehajtása – a megfelelő vezetői kritériumoknak megfelelve – a leglényegesebb, elsődleges tevékenység. Az önálló döntési, egyes esetekben még irányítói hatáskört is igénylő foglalkozásokat, amelyeknél a fő feladat nem a vezetés, hanem a speciális szakmai ismeretek vagy képesség alkalmazása, nem az 1. főcsoport foglalkozásai közé kell sorolni.
Például: Az "1326 Szállítási, szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység vezetője" és a "3165 Földi közlekedés szakmai irányítója" között az a különbség, hogy az
utóbbi szervezi és irányítja az adott terület közúti vagy vasúti közlekedését, utasításokat ad a
járművek vezetőinek, veszélyhelyzetben intézkedik, azonban a járművezetőknek nem főnöke,
bérüket nem ő állapítja meg, munkahelyi pályafutásukat közvetlenül nem tudja befolyásolni,
tehát a vezetői jogosítványok meghatározó részével nem rendelkezik.
Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy az 1. főcsoportba csak azok kerülhetnek, akik
tényleges vezetői feladatot látnak el (pl. rendelkeznek ún. munkáltatói jogosítványokkal).
A vezetés tágabb fogalom, mint az irányítás, ez utóbbi tevékenység a vezetés részét képezi, amit
a vezetői foglalkozások elhatárolásakor figyelembe kell venni.
A vezetők magyar gyakorlatban alkalmazott sajátos rétegét alkotják a közvetlen termelésirányítók. A FEOR–93 a közvetlen termelésirányítókat külön alcsoportban (135 Gazdasági, költségvetési
szervezetek közvetlen termelésirányítói) szerepelteti. Nemzetközi összehasonlítás esetén tehát mód
nyílik arra, hogy állományukat a többi vezető foglalkozástól el lehessen különíteni.
A részegységvezetők és a közvetlen termelésirányítók elhatárolásának fő szempontja nem annyira az adott szervezet létszámához, hanem inkább a vezetett szervezeti egységnek a termelésben, kereskedelemben, szolgáltatásban elfoglalt helyéhez kötődik.
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A FEOR–93 általában nem különbözteti meg a kutató jellegű foglalkozásokat a felhasználási
jellegű természet- vagy társadalomtudományi foglalkozásoktól. Mind általánosabbá válik ugyanis
az a felfogás, hogy a kutatás és a kutatás eredményeinek felhasználása ne különüljön el élesen egymástól.
Például: A "2511 Közgazdász" foglalkozáshoz kell sorolni azt a személyt, aki termelő vagy
kereskedelmi gazdasági szervezetnél gyakorlati jellegű közgazdasági elemzéseket, számításokat készít. A közgazdasági kutatásokat folytató, elméleti kérdésekkel foglalkozó közgazdászok tevékenysége szintén e foglalkozáshoz sorolandó.
A FEOR–93 lényeges és a korábbi FEOR-tól alapvetően eltérő besorolási szempontja, hogy a
közigazgatásban és az érdekképviselet területén dolgozókat tényleges tevékenységük szakmai iránya szerint minősíti.
Például: Azonos "2531 Jogász, jogtanácsos" foglalkozási számot kap a gazdasági szervezet
jogi ügyeit intéző jogtanácsosa és az Igazságügyminisztérium törvény-előkészítéssel foglalkozó jogásza.
A munkáltatóra vonatkozóan a TEÁOR rendszere nyújt felvilágosítást. A FEOR–93 és a
TEÁOR egybevetése lehetőséget biztosít arra, hogy az adott foglalkozás tartalmát és gyakorlásának
szervezeti feltételeit együttesen vizsgálni lehessen. (Így lehet elválasztani például a kórházban dolgozó orvost a közigazgatásban dolgozó orvostól.) Ha a közigazgatásban és az érdekképviselet területén dolgozók tevékenységének tartalma e főcsoport egyetlen foglalkozásának sem felel meg, akkor – kivételes esetben – a "2910 Egyéb, magasan képzett ügyintézők" foglalkozási besorolás lehetséges. (Természetesen e tevékenységi körrel kapcsolatos elveket nemcsak a 2. főcsoport vonatkozásában, hanem a többi főcsoport – különösen a 3. főcsoport – foglalkozási besorolásánál is követni
kell.) A vezető állású köztisztviselők tevékenységét viszont a FEOR–93 az 1. főcsoporton belül külön foglalkozásokként – megkülönböztetve például az országos és területi szintű vezetőket – sorolja
be.
Főleg a 2. főcsoportban fordul elő, de más főcsoportokban is lehetséges, hogy egyes foglalkozási
megnevezések egyben szakképzettséget is jelentenek (például:"2115 Vegyészmérnök"). Ilyen esetben a foglalkozás besorolása szempontjából mindig az adott fogalomnak a tevékenységet jellemző
tartalma a meghatározó.
3. Főcsoport
Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő
foglalkozások

A FEOR–93 a 3. főcsoportba a nem egyetemi szintű felsőfokú vagy középfokú képzettséget
igénylő foglalkozásokat sorolja be. E főcsoportba lényegében olyan foglalkozások kerülnek, amelyek mintegy kisegítik, kiegészítik a 2. főcsoportba tartozó tevékenységeket (foglalkozásokat) és
általában az egyetemi szintnél alacsonyabb végzettséget igényelnek. A 3. főcsoport tehát képzettség
szempontjából a többi főcsoporthoz képest vegyesebb képet mutat. Ezért különös jelentősége van
annak, hogy e főcsoport foglalkozásait a képzettség szintje mellett a tevékenységi kör jellege, az
önálló munkavégzés mértéke, a döntés lehetősége, illetve hiánya határozza meg (ld. az előrébb található 2517, illetve a 3621-es foglalkozással kapcsolatos példát).
A 2. és 3. főcsoport kapcsolatából következik, hogy a két főcsoport foglalkozásainak tagolása
– foglalkozási csoportok, alcsoportok kialakítása – hasonló, ezzel is jelezve, hogy a 2. főcsoportba
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tartozó foglalkozások egy részét (az önállóság, a döntési lehetőség, illetve az igényelt szakismereti
szint alacsonyabb fokának figyelembevételével) a 3. főcsoport foglalkozásai kiegészítik.
Például: Ilyen jellegű párosításnak tekinthető foglalkozások:
"2123 Építészmérnök" – "3123 Építésztechnikus"
"2132 Számítástechnikai szervező" – "3132 Számítástechnikai programozó"
"2611 Könyvtáros" – "3711 Könyvtári munkatárs"
Néhány esetben a kisegítő, kiegészítő jellegű elhatárolást nemcsak a 2. és 3. főcsoport foglalkozásai között kell elvégezni, hanem a 3. és 4. főcsoport foglalkozásai között is.
Például: "3606 Számviteli ügyintéző" – "4111 Könyvelő (analitikus)"
"3711 Könyvtári munkatárs" – "4123 Könyvtári, levéltári nyilvántartó, egyéb iratkezelő"
E főcsoportban az előbb említettek mellett számos olyan foglalkozás is található, amelynek nincs
más főcsoportbeli megfelelője (például "3642 Idegenvezető", "3644 Hostess").

r1

4. Főcsoport
Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
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E főcsoportba tartoznak olyan irodai és ügyviteli jellegű foglalkozások, amelyek rendszerint középiskolai vagy középfokú szakiskolai képzettséget igényelnek. Főleg olyan klasszikus adminisztratív foglalkozások tartoznak ide, amelyek nyilvántartással, pénzkezeléssel, ügyfélforgalommal,
rutin jellegű információk adásával kapcsolatosak.
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5. Főcsoport
Szolgáltatási jellegű foglalkozások
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E főcsoporthoz lényegében az anyagi és nem anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos fizikai jellegű
foglalkozások tartoznak. E foglalkozások a végzett munka tartalmának megfelelő szakképzettséget
(iskolában vagy gyakorlatban szerzett szakmai képzettséget) és tapasztalatot igényelnek.
A FEOR–93 a könnyebb áttekinthetőség kedvéért külön-külön foglalkozási csoportba rendezi a
kereskedelmi, vendéglátó-ipari, a közlekedési, postai, hírközlési és a nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozásokat. A közlekedési foglalkozások közé értendők azok a tevékenységek is, amelyek
az utazóközönség ellátásával kapcsolatosak (például:"5213 Utaskísérő, légiutas-kísérő"). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a közlekedési eszközök szakmai irányítóit, parancsnokait a 3.
főcsoport "316 Közlekedési, postai, hírközlési szakmai irányító jellegű foglalkozások" alcsoportjába, míg a járművezetőket és a hajózáshoz kapcsolódó foglalkozásokat a 8. főcsoport "835 Járművezetők" vagy a "836 Hajózási foglalkozások" alcsoportjaiba kell sorolni.
A nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozások egy része bizonyos szempontból kapcsolódik a
3. főcsoport egyes foglalkozásaihoz. A védelmi szolgáltatási foglalkozásokat el kell határolni a 3.
főcsoport magasabb szakképzettséget, nagyobb döntési önállóságot feltételező élet- és vagyonvédelmi foglalkozásaitól.
Például: "3525 Nyomozó" – "5365 Testőr"
"3524 Polgári védelmi foglalkozású" – "5366 Vagyonőr"
6. Főcsoport
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
A FEOR–93 egy főcsoportba vonja össze a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásokat.
A mezőgazdasági, valamint a halászati foglalkozások között külön alcsoportot képeznek a növény-

15

l.

termesztő, illetve az állattenyésztő foglalkozások. E két alcsoportban – a FEOR–93 rendszerében
kivételesen – van két olyan foglalkozás "6111 Növénytermesztő", illetve "6131 Általános állattartó
és -tenyésztő", amely nem azonos az "egyéb..." jellegű foglalkozások tartalmával, hanem azt érzékelteti, hogy lehetnek olyan – összetett, szét nem választható – mezőgazdasági tevékenységek, amelyeket e foglalkozások valamelyikébe kell sorolni. Ettől a "6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások", tartalma annyiban tér el, hogy a komplexitás a növénytermesztés és az állattenyésztés
vonatkozásában jelentkezik és e tevékenységet többnyire farmergazdasági körülmények között végzik.
A főcsoport foglalkozásaival kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy a mezőgazdasági gépek kezelői a 8. főcsoportban, az egyszerű és rutinfeladatokat ellátó dolgozók a 9. főcsoportban szerepelnek.
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7. Főcsoport
Ipari és építőipari foglalkozások
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A főcsoport a szakipari és kézműves jellegű tudást és tapasztalatot igénylő foglalkozásokat tartalmazza, amelyekre a munkafolyamat során felhasználásra kerülő anyagok, illetve az alkalmazott
eszközök, szerszámok, valamint a termelési folyamat egyes szakaszainak ismerete, a végtermék és
a szolgáltatás jellemzőinek áttekintése, a várható felhasználással kapcsolatos tapasztalat, az anyagok, eszközök és műveletek megválasztására vonatkozó lehetőség jellemző. A felsorolt ismérvek
alapján a 7. főcsoport többnyire elkülöníthető a 8. főcsoportba sorolt foglalkozásoktól. Mindazonáltal a két főcsoport foglalkozásainak helyes elválasztásához gyakran szükséges lehet a tevékenység
jellegének, tartalmának, a termelési folyamat sajátosságainak értékelése. A két főcsoport foglalkozásainak elválasztásánál tehát nem a szak-, illetve a betanított munka közötti különbségtétel a döntő
– hiszen mindkét főcsoport foglalkozásainál előfordulhatnak –, hanem az adott foglalkozást jellemző tevékenység belső tartalma, amelynek egyik lényeges eleme a döntéshozatal önállóságának
foka. (Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy általában a kisebb szervezetekben folytatott tevékenység valószínűleg tágabb teret enged az önálló döntéshozatalnak, mint a nagyüzemi körülmények között végzett munka.)
Például: Azok az esztergályosok, akik kisiparosoknál vagy nagyüzemek kisebb egységeinél
dolgoznak, munkájuk során áttekintést szereznek az adott munkafolyamat egészéről, munkájukkal kapcsolatban döntéseket hozhatnak, akkor a "7423 Forgácsoló" foglalkozási besorolást
kaphatják. Ha viszont nagyüzemi jellegű munkafolyamatban vesznek részt, munkájukat előre
megtervezett technológiai folyamat részeként végzik, akkor ez a tevékenység a "8192 Fémmegmunkáló gépkezelő" foglalkozáshoz sorolandó.
8. Főcsoport
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

A főcsoport azokat a foglalkozásokat tartalmazza, ahol a feladatok ellátásához, főleg az automatizált gépek kezeléséhez megfelelő ismeretek szükségesek. Az e főcsoportba tartozó foglalkozások
a végzett munka jellegének megfelelően különböző szintű szakképzettséget és tapasztalatot igényelnek. (Ide tehát mind szakmunkások, mind betanított munkások besorolhatók.)
Bizonyos magas fokon gépesített, gyártósori jellegű, szigorú technológiai folyamatot feltételező
foglalkozások csak a 8. főcsoportban jelennek meg.
Például: "8126 Papíripari gépkezelő"
"8135 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gépkezelő"
"8223 Atomerőművi gépkezelő"
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9. Főcsoport
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
E főcsoportba tartoznak mindazok, akik munkájuk során szakképzettséget nem igénylő, általában korlátozott mértékű személyes kezdeményezéssel és döntéssel járó, időnként komoly fizikai
erőt is igénybe vevő, egyszerű rutinfeladatokat látnak el.

l.

0. Főcsoport
Fegyveres szervek foglalkozásai
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E főcsoportba tartoznak a fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság) azon hivatásos és szerződéses állományú tagjai, akik a fegyveres szervek rendeltetés szerinti feladatainak
megvalósítása érdekében szolgálati beosztásuk szerint – a FEOR 1–9. főcsoportjaiba be nem sorolható – tevékenységet végeznek.
A fegyveres szervek "0. főcsoportba" nem tartozó hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állókat – a FEOR–93 általános besorolási
elveinek figyelembevételével – a tényleges tevékenységüknek megfelelő főcsoportba kell besorolni,
különös tekintettel:
• az "1. főcsoport" 1110, 1121, 1122, 1221, 1222-es foglalkozásaira;
• a "2. főcsoport" foglalkozásaira, ezen belül speciális (a főcsoporton belül máshová nem sorolható) tevékenység esetén a 2910-es foglalkozásra;
• a "3. főcsoport" 3521, 3522, 3524, 3525, 3529-es foglalkozásaira, ezen belül speciális (a főcsoporton belül máshová nem sorolható) tevékenység esetén a 3910-es foglalkozásra;
• a "4. főcsoport" foglalkozásaira;
• az "5. főcsoport" 5361, 5362, 5363, 5365, 5366, 5369-es foglalkozásaira.
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2.

A foglalkozások tartalmi leírásának szerkezete, alapelvei
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A FEOR–93 hasznosítását lényeges mértékben elősegítik az adott foglalkozások tartalmi leírásai. A besorolásokat ezek a tartalmi leírások egyértelműbbé teszik, tájékoztatást adnak az egyes
foglalkozások belső tartalmáról, az adott tevékenységek lényeges elemeiről. Fontos szerepük, hogy
segítik elhatárolni a hasonló tevékenységeket, bemutatják azokat a jellemző munkafeladatokat,
amelyek az egyes tevékenységeket, foglalkozásokat jellemzik.
• Miután a foglalkozások besorolásának főbb elvei ismertetésre kerültek, ezért ebben a fejezetben csak a tartalmi leírások szerkezeti felépítéséről és ezek egyes elemeinek bemutatásáról lesz szó. (Természetesen elkerülhetetlen, hogy adott esetben ne történjen utalás a
már ismertetett besorolási elvek némelyikére.)
A tartalmi leírások egyik fő forrása az Országos Munkaügyi Módszertani Központ által készített
"Foglalkozási Információk Kézikönyve". Egyes foglalkozások tartalmi leírásai az adott szakminisztériumok útmutatásai alapján készültek.
A tartalmi leírásokhoz kapcsolódik az adott foglalkozáshoz tartozó jellemző munkakörök lehető
legrészletesebb felsorolása. A jellemző munkakörök összeállítását a következő források segítették:
• a korábbi FEOR részletes munkaköreinek aktualizálása, korszerűsítése;
• az 1990. évi népszámlálás foglalkozási kódsegédletében található munkaköri jegyzéknek
aktualizált változata;
• az 1996. évi mikrocenzus kódolása során kigyűjtött jellemző munkakörök jegyzéke;
• a közvetlen interjúk által feltárt tényanyag.
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A foglalkozások tartalmi leírásának szerkezete a következő:
a) A foglalkozás száma és megnevezése
b) Bevezető (fő meghatározó) mondat
c) Feladatok
d) Jellemző munkakörök
e) Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás
f) Minimális képzettségi (képesítési) feltétel (szükség szerint)
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a) A foglalkozás száma és megnevezése
A foglalkozás száma és megnevezése megegyezik, az 1997. január 1-jétől hatályos, a KSH elnökének 9006/1996. (SK 12.) sz. közleménye 2. sz. mellékletében közöltekkel.
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b) Bevezető (fő meghatározó) mondat
A foglalkozás rövid tartalmi meghatározásának célja, hogy szemléletesen összefoglalja az adott
tevékenység legfontosabb jellemzőit.
c) Feladatok
A foglalkozások tartalmi leírása formai szempontból a feladatok megfogalmazásán keresztül történik. Az áttekinthetőség kedvéért az egyes feladatokat bekezdésenként újra kezdve közöljük. Természetesen a feladatok részletezése függ az adott foglalkozásra jellemző tevékenység bonyolultságától, a belső tartalom jellegétől. A foglalkozási alcsoportok ún. "egyéb" foglalkozásainál a feladatok részletezését elhagyjuk és egységesen e foglalkozásokra jellemző funkcióra utalunk. (Az
"egyéb" foglalkozások szerepe az, hogy tartalmazzák azokat a tevékenységeket, amelyeket az adott
foglalkozási alcsoport nevesített foglalkozásainak egyikébe sem lehet besorolni.)
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l.

d) Jellemző munkakörök
A FEOR–93 nómenklatúra foglalkozásai sokféle munkakört tartalmaznak. (A jelen kiadvány a
foglalkozások további bontásának terminológiájaként használja a munkakör elnevezést.) Az alábbiakban a jellemző munkakörök összeállításával kapcsolatos főbb szempontokat ismertetjük:
• a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legrészletesebb munkaköri felsorolást közöljük
(a kiadványban összesen közel 5000 munkaköri megnevezés szerepel);
• a jellemző munkaköröknél az adott foglalkozást nem ismételjük meg és ez vonatkozik az
egyes foglalkozások mellett levő zárójeles példákra is. Pl.: "2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)";
• ha az adott foglalkozás olyan tevékenységet jelent, amely nem bontható fel munkakörökre, abban az esetben a bevezető címet sem közöljük.

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

e) Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás
A foglalkozások egymástól való helyes elhatárolását segíti a kapcsolódó foglalkozások példaszerű felsorolása. A kapcsolódó foglalkozások felsorolásának szempontjai a következők voltak:
• a példaszerű felsorolás csak a négyszámjegyes foglalkozásokra terjed ki;
• a foglalkozások elhatárolását csak azok a négyszámjegyes foglalkozások segítik, amelyeknek a tartalma pontosan meghatározható, ezért az "egyéb..." jellegű foglalkozások a kapcsolódó foglalkozások között nem szerepelnek;
• a foglalkozási rendszer felépítéséből és a kapcsolódó foglalkozások funkciójából következik, hogy az egyes foglalkozásokra való hivatkozás "oda-vissza" történik.
Például: Ha a "2516 Statisztikus" foglalkozásnál kapcsolódó foglalkozásnak a "3607 Statisztikai ügyintéző" van feltüntetve, akkor ugyanennél a foglalkozásnál kapcsolódó foglalkozásként a "2516 Statisztikus" foglalkozás szerepel.
A különböző főcsoportok foglalkozásai lehetnek egymás kapcsolódó foglalkozásai, kivéve az
1. főcsoportot, amelynek foglalkozásai csak az 1. főcsoporton belül tölthetnek be ilyen funkciót.
(Ellenkező esetben az egyes főcsoportok foglalkozásainak szinte mindegyikénél fel kellene sorolni
vezetői típusú foglalkozásokat.)
A kapcsolódó foglalkozások felsorolásánál nem törekedtünk a teljességre, inkább csak a legjellemzőbb példaként szóba jöhető foglalkozások közlésére szorítkoztunk.
Vannak olyan foglalkozások, amelyeknél nem lehet megjelölni kapcsolódó foglalkozásokat,
ebben az esetben a bevezető címet sem közöljük. (Értelemszerűen az összes "egyéb ..." jellegű foglalkozás ebbe a körbe tartozik.)
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f) Minimális képzettségi (képesítési) feltétel
A FEOR–93 – mint már az előző fejezetben jeleztük – a "foglalkozás" megnevezés alatt a ténylegesen végzett tevékenység tartalmát érti, amellett lényeges csoportképző ismérvként kezeli az
adott foglalkozás gyakorlásához szükségesnek ítélt szakértelem, tudás, ismeret szintjét. Ezért a
FEOR–93 tartalmi meghatározásához szükség van a minimálisan szükséges képzettségi (képesítési)
szintek megállapítására. A foglalkozások tartalmi leírásához – figyelembe véve a magyar oktatási
rendszer sajátosságait – négy képzettségi (képesítési) szintet határoztunk meg. A négy képzettségi
szint tartalma a következő:
I. képzettségi szint: Az alapfokú oktatás keretében (általános iskola 8. osztálya, illetve annak
megfelelő) megszerzett képzettség. Javarészt idetartoznak mindazok, akik
ezen kívül nem rendelkeznek szakismeretet nyújtó iskolai, illetve tanfolyami végzettséggel. (Ha valaki alsó fokú oktatásban részesült, de – pl. tanfolyami képzés keretében – valamilyen szakképzettséget szerzett, akkor a II.
képzettségi szintbe tartozik.)
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II. képzettségi szint: Középfokú oktatás keretében szakmunkásképzés, szakiskolai képzés által
megszerzett képzettség. (Ez a szint főleg az általános ismeret megszerzése
szempontjából tér el a III. képzettségi szintbe tartozóktól.)
III. képzettségi szint: Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely
megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat.

uá

r1

-tő

l.

IV. képzettségi szint: Felsőfokú oktatás keretében (egyetemen, főiskolán) megszerzett vagy ezzel
egyenértékű képzettség. (Az egyetemi és főiskolai képzettség szintje sok
esetben eltér egymástól, de az ilyen képzettségi szintet feltételező foglalkozások döntő többségénél nehéz szétválasztani ezeket a szinteket.) Tehát nem
lehet megmondani, hogy az adott foglalkozás egyetemi vagy csak főiskolai
szintet igényel. Vannak kivételek: pl. a "2212 Szakorvos". Ezt a foglalkozást csak egyetemi végzettségű személy folytathatja.

H
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yt
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an

20

11

.j
an

A minimális képzettségi (képesítési) feltételt – minden megnevezés nélkül – római számmal jelöljük. Az 1. főcsoport foglalkozásainál – mint már jeleztük – csak kivételesen állapítottunk meg
képzettségi (képesítési) szintet. Ebben az esetben a bevezető címet sem közöljük.

20

II. A FEOR-93 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE
(módosítással és kiegészítéssel egybefoglalt szerkezetben)
A

-gal jelölt számok az 1997. január 1-je utáni állapot szerint a továbbiakban fel nem használhatók.

Az 1997. január 1. napjától érvényes módosítások, kiegészítések, új besorolások, átsorolások félkövér dőlt betűvel
szerepelnek.

TÖRVÉNYHOZÓK, ORSZÁGOS IGAZGATÁSI, ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐK

.j
an

1110 Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár

uá

111 Törvényhozók, miniszterek, politikai államtitkárok

r1

11

-tő

l.

1 TÖRVÉNYHOZÓK, IGAZGATÁSI, ÉRDEKKÉPVISELETI
VEZETŐK, GAZDASÁGI VEZETŐK

112 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői

11

1121 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
1122 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője

ál

yt

TERÜLETI, HELYI ÖNKORMÁNYZATI, KÖZIGAZGATÁSI, IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI, ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐK

at

121 Helyi önkormányzatok vezetői
1211 Helyi önkormányzat választott vezetője
1212 Helyi önkormányzat kinevezett felső szintű vezetője
1213 Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője

H

12

Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője
Országos egyházi vezető

al
an

1131
1132
1133
1134

20

113 Országos társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb szervezetek vezetői

122 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői
1221 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
1222 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője

123 Területi társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb szervezetek vezetői
1231
1232
1233
1234

Területi politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője
Területi emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője
Területi egyházi vezető

21

13

GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK VEZETŐI
131 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1312 Költségvetési intézmény vezetője

Gazdasági, költségvetési szervezetek szakmai részegységeinek vezetői

r1

-tő

l.

Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység vezetője
Ipari tevékenységet folytató részegység vezetője
Építőipari tevékenységet folytató részegység vezetője
Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője
Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője
Szállítási, szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység vezetője
Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Személyi és takarító szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Oktatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Kulturális tevékenységet folytató részegység vezetője
Egyéb termelői, szolgáltatási tevékenységet folytató részegységek vezetői

uá

1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1331
1332
1333
1334
1335
1339

.j
an

132–133

al
an

20

Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője
Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője
Humánpolitikai tevékenységet folytató részegység vezetője
Reklám- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató részegység vezetője
Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője
Műszaki tevékenységet folytató részegység vezetője
Számítástechnikai tevékenységet folytató részegység vezetője
Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató részegység vezetője
Egyéb funkcionális tevékenységet folytató részegységek vezetői

yt

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

11

134 Gazdasági, költségvetési szervezetek funkcionális tevékenységet folytató részegységeinek vezetői

ál

135 Gazdasági, költségvetési szervezetek közvetlen termelésirányítói
Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Építőipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Szállítási, szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Egyéb tevékenységet folytató részegységek közvetlen termelésirányítói

H

at

1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359

22

GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI KISSZERVEZETEK VEZETŐI
Kisszervezetek vezetői (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

1423

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

1424
1425
1429

l.

1421
1422

-tő

1417
1418

Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Ipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Építőipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Kereskedelmi kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Vendéglátó kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Szállítási, szállítmányozási és raktározási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Hírközlési kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető
igazgató, menedzser)
Üzleti szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Személyi és takarító szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Egészségügyi és szociális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató,
menedzser)
Oktatási szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Kulturális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Egyéb kisszervezetek vezetői (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

r1

1411
1412
1413
1414
1415
1416

uá

141–142

H

14

23

2 FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ
FOGLALKOZÁSOK
MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK

213 Számítástechnikai foglalkozások

11

Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl.analitikus, modellkészítő, operációkutató)
Számítástechnikai szervező
Szoftverfejlesztő, informatikus
Egyéb, magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozások

20

2131
2132
2133
2139

-tő

Bányamérnök
Földmérő és térinformatikai mérnök
Élelmiszer-ipari mérnök
Fa- és könnyűipari mérnök
Vegyészmérnök
Kohómérnök
Gépészmérnök
Erősáramú villamosmérnök
Gyengeáramú villamosmérnök
Közlekedési mérnök
Építészmérnök
Építőmérnök
Mezőgazdasági mérnök
Erdő- és természetvédelmi mérnök
Környezetvédelmi mérnök
Egyéb mérnökök

r1

2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2129

l.

Mérnökök

uá

211–212

.j
an

21

yt

Fizikus
Csillagász
Meteorológus
Vegyész
Farmakológus
Geológus, geofizikus
Matematikus
Biológus, botanikus, zoológus, ökológus
Egyéb természettudományi foglalkozások

H

at
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2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149

al
an

214 Természettudományi foglalkozások

219 Egyéb műszaki foglalkozások
2190 Egyéb műszaki foglalkozások

22

EGÉSZSÉGÜGYI – FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ – FOGLALKOZÁSOK
221 Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások
2211 Általános orvos
2212 Szakorvos
2213 Fogorvos

24

2214 Fogszakorvos
2215 Gyógyszerész
2216 Szakgyógyszerész

222 Humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások
Közegészségügyi felügyelő
Optometrista
Dietetikus
Gyógytornász
Védőnő
Mentőtiszt
Egyéb humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások

l.

2221
2222
2223
2224
2225
2226
2229

-tő

223 Diplomás ápolónők, ápolók

r1

2230 Diplomás ápolónő, ápoló

uá

224 Állat-egészségügyi foglalkozások
2240 Állatorvos

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSI – FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ – FOGLALKOZÁSOK

.j
an

23

11

231 Szociálpolitikus

232 Szociális munkások

20

2310 Szociálpolitikus

al
an

2321 Szociális munkás
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)

yt

233 Munka- és pálya-tanácsadási foglalkozások

SZAKKÉPZETT PEDAGÓGUSOK

H

24

at

ál

2331 Munkavállalási tanácsadó
2332 Pályaválasztási tanácsadó

241 Felsőfokú tanintézeti tanárok, oktatók
2410 Felsőfokú tanintézeti tanár, oktató (pl. egyetemi, főiskolai tanár, docens, tanársegéd)

242 Középfokú tanintézeti tanárok, oktatók
2421 Középiskolai tanár, oktató
2422 Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója
2429 Egyéb középfokú tanintézeti oktatók

25

243 Alapfokú iskolai, óvodai és egyéb tanintézeti oktatók
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2432 Óvónő
2439 Egyéb alapfokú tanintézeti oktatók

244 Speciális oktatók, nevelők
2441
2442
2443
2449

Gyógypedagógus
Konduktor
Egészségnevelő
Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl. pszichopedagógus)

-tő

l.

249 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők

Közgazdász
Adószakértő, szaktanácsadó
Pénz- és hitelgazdasági szervező
Könyvvizsgáló, könyvszakértő
Üzemgazdász, ügyvitelszervező
Statisztikus
Kereskedelmi szervező
Revizor
Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző
Üzletkötő
Humánpolitikai szervező
Egyéb gazdasági foglalkozások

11

2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2521
2522
2523
2529

.j
an

Gazdasági foglalkozások

20

251–252

uá

GAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK

al
an

25

r1

2491 Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő
2499 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl. szociálpedagógus, vállalati, intézményi szakoktató, oktatási szinttől függetlenül)

ál

yt

253 Jogi foglalkozások

Jogász, jogtanácsos
Ügyész
Bíró
Közjegyző
Ügyvéd
Szabadalmi ügyvivő

H

at

2531
2532
2533
2534
2535
2536

254 Társadalomtudományi foglalkozások
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2549

26

Filozófus
Politológus
Történész, régész
Néprajzkutató
Szociológus, demográfus
Nyelvész, irodalomtörténész
Pszichológus
Egyéb társadalomtudományi foglalkozások

26

KULTURÁLIS, SPORT-, MŰVÉSZETI ÉS VALLÁSI – FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ – FOGLALKOZÁSOK

Könyvtáros
Levéltáros
Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)
Kulturális szervező
Könyv- és lapkiadó szerkesztője
Újságíró
Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Egyéb, magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások

-tő

2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619

l.

261 Kulturális, sport- – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások

uá
.j
an

Író (újságíró nélkül)
Műfordító
Képzőművész
Iparművész
Zeneszerző
Rendező
Operatőr, fotóművész
Egyéb alkotóművészi foglalkozások

11

2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2629

r1

262 Alkotóművészi – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások

Színész, előadóművész, bábművész
Zenész, énekes
Koreográfus, táncművész
Egyéb előadóművészi foglalkozások

al
an

2631
2632
2633
2639

20

263 Előadóművészi – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások

264 Vallási – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások

at

EGYÉB, MAGASAN KÉPZETT ÜGYINTÉZŐK
291 Egyéb, magasan képzett ügyintézők

H

29

ál

yt

2640 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

2910 Egyéb, magasan képzett ügyintézők

27

3 EGYÉB, FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ
FOGLALKOZÁSOK
TECHNIKUSOK ÉS HASONLÓ MŰSZAKI FOGLALKOZÁSOK

313 Számítástechnikai foglalkozások

11

Számítógéphálózat-üzemeltető
Számítástechnikai programozó
Adatbázis-felelős
Egyéb számítástechnikai foglalkozások

20

3131
3132
3133
3139

-tő

Bányászati technikus
Földmérő és térinformatikai technikus
Élelmiszer-ipari technikus
Fa- és könnyűipari technikus
Vegyésztechnikus
Kohászati technikus
Gépésztechnikus
Erősáramú villamosipari technikus
Gyengeáramú villamosipari technikus
Közlekedési technikus
Építésztechnikus
Mezőgazdasági technikus
Erdő- és természetvédelmi technikus
Környezetvédelmi technikus
Egyéb technikusok

r1

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3129

l.

Technikusok

uá

311–312

.j
an

31

al
an

314 Programozók, diszpécserek
3141 Programozó
3142 Diszpécser

Energiagazdálkodó
Munkavédelmi és baleset-elhárítási foglalkozású
Gyártóeszköz-gazdálkodó
Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású
Időelemző, anyagnorma-készítő
Egyéb üzemfenntartási foglalkozások

H

at

ál

3151
3152
3153
3154
3155
3159

yt

315 Üzemfenntartási foglalkozások

316 Közlekedési, postai, hírközlési szakmai irányító jellegű foglalkozások
3161
3162
3163
3164
3165
3166

28

Tengeri és belvízi hajóparancsnok
Hajós, fedélzeti tiszt, hajóvezető
Légijármű-vezető, hajózómérnök
Légiirányító
Földi közlekedés szakmai irányítója
Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító

319 Egyéb műszaki ügyintézők
3191
3192
3193
3194
3199

32

Újítási műszaki ügyintéző
Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr
Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns
Műszaki rajzoló, szerkesztő
Egyéb műszaki ügyintézők

EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK
321 Ápolónők, ápolók

-tő

l.

3211 Általános ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló

r1

322 Gondozók

uá

3221 Gondozó
3222 Szakgondozó

11

Általános asszisztens
Szakasszisztens (orvosi)
Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszerellátási szakasszisztens
Egyéb asszisztensek

20

3231
3232
3233
3234
3235
3239

.j
an

323 Asszisztensek

324 Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások

al
an

Közegészségügyi-járványügyi ellenőr
Szülésznő

∗
∗
∗

yt

Diétás nővér

*
Fogtechnikus

at

ál

3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248

H

325 Állategészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások
3250 Állatorvosi szaksegéd (felcser)

33

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK
331 Szociális foglalkozások
3311
3312
3313
3314
3315
3319

Szociális asszisztens
Mentálhigiénés asszisztens
Szociális ápoló, gondozó
Hivatásos nevelőszülő
Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
Egyéb szociális foglalkozások

29

332 Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
3320 Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások

34

PEDAGÓGUSFOGLALKOZÁSOK
341 Pedagógusfoglalkozások

l.
-tő

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI, ÉLET- ÉS VAGYONVÉDELMI ÜGYINTÉZŐK

uá

35

Képesítés nélküli pedagógus
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Pedagógusasszisztens
Egészségnevelő-asszisztens
Gyógypedagógiai asszisztens
Egyéb pedagógusok

r1

3411
3412
3413
3414
3415
3419

Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó
Ügyvédjelölt
Végrehajtó
Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők

11

3511
3512
3513
3519

.j
an

351 Igazságszolgáltatási ügyintézők

Gazdasági ügyintézők

at

360–361

yt

GAZDASÁGI, PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZŐK

ál

36

Tűzrendész
Vám- és pénzügyőr
Üzemrendész
Polgári védelmi foglalkozású
Nyomozó
Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézők

al
an

3521
3522
3523
3524
3525
3529

20

352 Élet- és vagyonvédelmi ügyintézők (rendészek)

H

3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3611
3612
3613
3619

30

Általános titkár
Igazgatási ügyintéző
Humánerő-gazdálkodási ügyintéző
Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
Számviteli ügyintéző
Statisztikai ügyintéző
Tervkészítő
Beruházási ügyintéző
Postaforgalmi, hírközlési ügyintéző
Ingatlanfenntartási (gondnoksági) ügyintéző
Egyéb gazdasági ügyintézők

362 Kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3629

Kereskedelmi ügyintéző
Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző
Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
Raktározási, üzemeltetési ügyintéző

∗

Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)
Becsüs, árverező
Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők

-tő

Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző
Pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Biztosítási ügyintéző
Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)
Egyéb pénzintézeti ügyintézők

r1

3631
3632
3633
3634
3635
3639

l.

363 Pénzintézeti és biztosítási ügyintézők

yt

al
an

Könyvtári munkatárs
Levéltári munkatárs
Kulturális szervező munkatárs
Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs
Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa
Hivatásos sportoló, sportmunkatárs
Fordító, tolmács
Egyéb kulturális foglalkozások

ál

3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3719

20

371 Kulturális, sportfoglalkozások

11

KULTURÁLIS, SPORT-, MŰVÉSZETI ÉS VALLÁSI FOGLALKOZÁSOK

at

372 Művészeti foglalkozások
3721
3722
3723
3724
3725
3729

H

37

Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
Idegenvezető
Szállodai portás, recepciós
Hostess
Egyéb idegenforgalmi ügyintézők

.j
an

3641
3642
3643
3644
3649

uá

364 Idegenforgalmi és vendéglátáshoz kapcsolódó ügyintézői foglalkozások

Segédszínész
Segédrendező
Népzenész
Vendéglátóhelyi zenész
Cirkuszművész
Egyéb művészeti foglalkozások

373 Egyéb vallási foglalkozások
3730 Egyéb vallási foglalkozások

31

39

EGYÉB ÜGYINTÉZŐK
391 Egyéb ügyintézők
3910 Egyéb ügyintézők

4 IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEGŰ
FOGLALKOZÁSOK
41

IRODAI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK

-tő

l.

411 Analitikus jellegű számviteli foglalkozások

.j
an

Anyagnyilvántartó
Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó
Könyvtári, levéltári nyilvántartó, egyéb iratkezelő
Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások

11

4121
4122
4123
4129

uá

412 Irodai szaknyilvántartási foglalkozások

r1

4111 Könyvelő (analitikus)
4112 Bérelszámoló
4119 Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások

419 Egyéb irodai jellegű foglalkozások

20

ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK

yt

42

Titkárnő
Gyors- és gépíró
Irodai adminisztrátor, írnok
Irodai sokszorosító
Egyéb irodai jellegű foglalkozások

al
an

4191
4192
4193
4194
4199

ál

421 Pénztárosok, pénzkezelők
Postai és banki pénztáros
Bolti pénztáros
Jegypénztáros
Egyéb pénztárosok, pénzkezelők

H

at

4211
4212
4213
4219

422 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások
4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások

429 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
4291 Ügyfél-tájékoztató
4292 Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfelvevő)
4299 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

32

5 SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK
51

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ-IPARI FOGLALKOZÁSOK
511 Kereskedelmi foglalkozások
Kereskedő
Eladó
Piaci, utcai, vásári árus
Áru-összeállító
Felvásárló, átvevőhely-kezelő
Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl.manöken)
Egyéb kereskedelmi foglalkozások

l.

5111
5112
5113
5114
5115
5116
5119

r1

uá

521 Közlekedési foglalkozások

20

Kalauz, hálókocsi-kalauz
Menetjegyellenőr
Utaskísérő, légiutas-kísérő
Forgalmi szolgálattevő
Egyéb közlekedési foglalkozások

al
an

5211
5212
5213
5214
5219

11

KÖZLEKEDÉSI, POSTAI ÉS HÍRKÖZLÉSI FOGLALKOZÁSOK

522 Járművezetéshez kapcsolódó foglalkozások

yt

Vonatvezető, -kísérő
Kocsirendező, tolatásvezető
Váltókezelő
Vonat fel- és átvevő
Egyéb járművezetéshez kapcsolódó foglalkozások

at

ál

5221
5222
5223
5224
5229

523 Hírközlési foglalkozások

H

52

Vendéglátó, vendéglős
Cukrász
Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér)
Szakács
Gazdaasszony, szobaasszony
Egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások

.j
an

5121
5122
5123
5124
5125
5129

-tő

512 Vendéglátó-ipari foglalkozások

5231
5232
5233
5234
5235
5239

Postai kézbesítő
Mozgóposta-kezelő
Járatkísérő
Távközlési foglalkozású

∗

Egyéb hírközlési foglalkozások

33

53

NEM ANYAGI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK
531 Személyi szolgáltatási foglalkozások
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5319

Fodrász, borbély
Kozmetikus
Manikűrös, pedikűrös
Masszőr
Házvezetőnő
Vegytisztító, kelmefestő
Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

l.

532 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások

-tő

5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl.segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)

r1

533 Szociális szolgáltatási foglalkozások

uá

5330 Szociális szolgáltatási foglalkozások (pl. falugondnok, házi gondozó)

Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású
Díszletező, díszítő
Mozigépész, vetítőgépész
Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások

11

5341
5342
5343
5344
5349

.j
an

534 Kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások

al
an

Tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő
Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok
Egészségügyi kártevőirtó
Temetkezési foglalkozású
Közterület-felügyelő
Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

yt

5351
5352
5353
5354
5355
5359

20

535 Lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

ál

536 Védelmi szolgáltatási foglalkozások
Rendőr
Tűzoltó
Büntetés-végrehajtási felügyelő
Természetvédelmi őr
Testőr
Vagyonőr
Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások

H

at

5361
5362
5363
5364
5365
5366
5369

537 Vízgazdálkodási foglalkozások
5371
5372
5373
5379

34

Csatornázási foglalkozású
Fürdőüzemeltetési foglalkozású
Vízellátási foglalkozású
Egyéb vízgazdálkodási foglalkozások

539 Egyéb szolgáltatási foglalkozások
5391 Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó
5392 Kölcsönző
5399 Egyéb szolgáltatási foglalkozások

6 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK
MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

-tő

Növénytermesztő
Bionövény-termesztő
Zöldségtermesztő
Gyümölcstermesztő
Szőlőtermesztő
Dísznövény- és virágtermesztő
Faiskolai kertész
Park- és kertépítő, -gondozó
Gyógynövénytermesztő
Nádgazdasági és fűztelepi foglalkozású
Egyéb növénytermesztési és kertészeti foglalkozások

r1

6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6121
6122
6129

l.

Növénytermesztési foglalkozások

uá

611–612

.j
an

61

613 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások

20

11

Általános állattartó és -tenyésztő
Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
Sertéstartó és -tenyésztő
Lótartó és -tenyésztő
Juhtartó és -tenyésztő
Baromfitartó és -tenyésztő
Kisállattenyésztő
Egyéb állattartási és állattenyésztési foglalkozások

al
an

6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6139

yt

614 Általános mezőgazdasági foglalkozások

at

ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK
621 Erdőgazdálkodási foglalkozások

H

62

ál

6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

6211
6212
6213
6219

Erdész, segéderdész
Erdészeti mag- és csemetenevelő
Kézi és gépi fakitermelő (favágó)
Egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások

622 Vadgazdálkodási foglalkozások
6221 Vadász, vadtenyésztő
6229 Egyéb vadgazdálkodási foglalkozások

35

63

HALÁSZATI FOGLALKOZÁSOK
631 Halászati foglalkozások
6311 Halász, haltenyésztő
6319 Egyéb halászati foglalkozások

64

NÖVÉNYVÉDELMI, NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TALAJVÉDELMI FOGLALKOZÁSOK
641 Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalkozások

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

l.

6411 Növényvédelmi, növény-egészségügyi foglalkozások
6412 Talajvédelmi, talajjavítási foglalkozások

36

7 IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK
71

BÁNYÁSZATI FOGLALKOZÁSOK
711 Szilárdásvány-kitermelő foglalkozások
Mélyfúró
Robbantómester
Vájár, segédvájár
Csillés
Kőfejtő, kőtörő
Egyéb szilárdásvány-kitermelő foglalkozások

l.

7111
7112
7113
7114
7115
7119

ÉLELMISZER-IPARI FOGLALKOZÁSOK

20

11

Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó
Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó
Növényolajgyártó
Tejfeldolgozó
Malomipari munkás
Sütő-, tésztaipari munkás, pék
Cukoripari munkás
Édesipari termékgyártó
Egyéb élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók

722 Italgyártók

yt

Szesz-, szeszesital-gyártó
Bor-, pezsgőgyártó
Sörgyártó
Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó

ál

7221
7222
7223
7224

al
an

7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219

.j
an

721 Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók

uá

72

r1

7121 Olajbányász
7129 Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások

-tő

712 Kőolaj- és földgázkitermelő foglalkozások

at

723 Dohánygyártók

H

7230 Dohánygyártó

73

KÖNNYŰIPARI FOGLALKOZÁSOK
731 Textilipari foglalkozások
7311
7312
7313
7314
7315
7319

Rostnövény-feldolgozó
Fonó
Szövő
Kötő
Textilfestő, -nyomó, -kikészítő
Egyéb textilipari foglalkozások

37

732 Ruhagyártók, szőrmefestők, -kikészítők
7321
7322
7323
7324
7325
7329

Szabó, varrónő, modellkészítő
Szabász (textilkonfekció-ipari)
Kalapos, sapkakészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
Szűcs, szőrmekonfekcionáló
Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozások

733 Bőrkikészítők, bőrtermék- és lábbeligyártók

-tő

l.

Tímár, bőrkikészítő
Szíjgyártó
Bőrdíszműves, bőröndkészítő
Kesztyűs
Cipész, cipőkészítő, -javító
Bőrruhakészítő, -javító
Egyéb bőripari foglalkozások

r1

7331
7332
7333
7334
7335
7336
7339

.j
an

Bútorasztalos
Épületasztalos
Kárpitos
Mintakészítő
Kádár, bognár
Faesztergályos
Egyéb faipari foglalkozások

11

7341
7342
7343
7344
7345
7346
7349

uá

734 Faipari foglalkozások

al
an

yt

VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK

at

74

Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
Nyomdász
Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő
Könyvkötő
Hang-, képfelvétel, számítástechnikai információhordozó sokszorosítója
Fénymásoló
Egyéb nyomdaipari foglalkozások

ál

7351
7352
7353
7354
7355
7356
7359

20

735 Nyomdaipari foglalkozások, kép- és hangfelvétel-sokszorosítók

H

741 Kohászati foglalkozások
7411
7412
7413
7414
7415
7419

Kohászatianyag-előkészítő
Vas- és színesfém-kohászati olvasztár

∗

Hengerész
Öntödei foglalkozású
Egyéb kohászati foglalkozások

742 Fémmegmunkálók, -felületkezelők
7421
7422
7423
7424

38

Lakatos
Szerszámkészítő
Forgácsoló
Ipari nemesfém-megmunkáló

7425 Hegesztő, lángvágó
7426 Kovács
7429 Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők

743 Javító-szerelők
7431
7432
7433
7439

Gépjármű- és motorszerelő, -javító
Repülőgépmotor-szerelő, -javító
Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító
Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói

744 Műszerészek

7490 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások

-tő
r1

al
an

Szőr- és tollfeldolgozó
Nád- és fűzfeldolgozó
Seprű-, kefegyártó
Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító
Hímző, csipkeverő
Egyéb háziipari foglalkozások

yt

7511
7512
7513
7514
7515
7519

20

751 Háziipari foglalkozások

11

HÁZIIPARI, VEGYESIPARI ÉS RAKTÁROZÁSI FOGLALKOZÁSOK,
LABORÁNSOK

ál

752 Vegyesipari foglalkozások
Címfestő
Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
Keramikus
Üveggyártó
Gumijavító
Hangszerkészítő
Betonelemgyártó
Egyéb vegyesipari foglalkozások

at

7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7529

H

75

.j
an

749 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások

l.

Mechanikai műszerész
Finommechanikai műszerész
Elektroműszerész
Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész
Villamossági szerelő
Látszerész
Egyéb villamossági szerelők, műszerészek

uá

7441
7442
7443
7444
7445
7446
7449

753 Raktározási foglalkozások
7530 Raktárkezelő

754 Laboránsok (minősítés nélkül)
7540 Laboráns (minősítés nélkül)

39

76

ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK
761 Építőmesteri foglalkozások
7611
7612
7613
7614
7619

Kőműves
Ács-állványozó
Vasbetonszerelő
Épületszerkezet-szerelő
Egyéb építőmesteri foglalkozások

al
an

764 Mélyépítő-ipari foglalkozások

yt

Útépítő, útkarbantartó
Vasútépítő, vasútkarbantartó
Hídszerkezet-építő
Csővezeték-építő
Vízépítési foglalkozású
Egyéb mélyépítő-ipari foglalkozások

H

at

ál

7641
7642
7643
7644
7645
7649

40

.j
an

11

Építmény- és épületszigetelő
Tetőfedő
Épület-, építménybádogos
Burkoló
Festő és mázoló
Kőfaragó, épületszobrász, műköves
Kályhás
Üvegező
Egyéb építési szakipari foglalkozások

20

7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639

uá

763 Építési szakipari foglalkozások

-tő

Vezeték- és csőhálózat-szerelő
Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő
Felvonószerelő
Villanyszerelő
Egyéb építési, szerelési foglalkozások

r1

7621
7622
7623
7624
7629

l.

762 Építési, szerelési foglalkozások

8 GÉPKEZELŐK, ÖSSZESZERELŐK, JÁRMŰVEZETŐK
81

FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZELŐI
811 Élelmiszer-ipari, ital-, dohánygyártó gépek kezelői
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő
8112 Italgyártó gépkezelő
8113 Dohánygyártó gépkezelő

-tő

r1

Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó
Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Papíripari gépkezelő
Nyomdaipari gépkezelő
Egyéb könnyűipari gépkezelők és gyártósor mellett dolgozók

uá

8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8129

l.

812 Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozók

11

Kőolaj-feldolgozó gépkezelő
Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő
Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő
Gyógyszergyártó gépkezelő
Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gépkezelő
Műanyag-feldolgozó
Gumitermékgyártó, vulkanizáló

20

8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137

.j
an

813 Vegyiparialapanyag- és termék-gyártók, gépkezelők

yt

Kerámiaterméket gyártó gépkezelő
Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő
Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő
Betonelemterméket gyártó gépkezelő
Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő
Egyéb építőanyag-ipari terméket gyártó gépkezelők

at

ál

8141
8142
8143
8144
8145
8149

al
an

814 Építőanyag-ipari termékgyártó gépek kezelői

H

819 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők
8191
8192
8193
8199

82

Kohászati gépkezelő
Fémmegmunkáló gépkezelő
Gyártósori összeszerelő
Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők

EGYÉB HELYHEZ KÖTÖTT GÉPEK KEZELŐI
821 Bányászati gépek kezelői
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő
8219 Egyéb bányászati gépek kezelői

41

822 Energetikai gépek kezelői
8221
8222
8223
8224
8229

Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő
Hőerőművi gépkezelő
Atomerőművi gépkezelő
Vízturbinagépész, -kezelő
Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői

823 Vízgazdálkodási gépek kezelői

l.

Vízműgépkezelő
Csatornaüzemi gépkezelő
Vízszivattyúgép-kezelő
Egyéb vízgazdálkodási gépek kezelői

-tő

8231
8232
8233
8239

8240 Csomagológép-kezelő

MOBIL GÉPEK KEZELŐI

11

83

Kazángépkezelő (vizsgázott kazánfűtő)
Sugármentesítőgép, -berendezés kezelője
Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető
Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői

.j
an

8291
8292
8293
8299

uá

829 Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői

r1

824 Csomagológépek kezelői

Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő
Erdőgazdasági gépkezelő
Növényvédő gépész
Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, -kezelők

al
an

8311
8312
8313
8319

20

831 Mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, -kezelők

Nehézföldmunkagép-kezelő
Alapozógép-kezelő
Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő
Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője
Kútfúrógép-kezelő
Egyéb építőipari gépek kezelői

H

at

ál

8321
8322
8323
8324
8325
8329

yt

832 Építőipari gépek kezelői

833 Köz- és településtisztasági munkagép-, járműkezelők
8331 Köztisztasági munkagép-, járműkezelő
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelő

834 Anyagmozgató gépek kezelői
8341 Darus
8342 Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő
8343 Targoncavezető

42

8344 Rakodógép-kezelő
8349 Egyéb anyagmozgató gépek kezelői

835 Járművezetők

l.

Mozdonyvezető
Villamosvezető
Metróvezető
Trolibuszvezető
Személygépkocsi-vezető
Tehergépkocsi-vezető
Autóbuszvezető
Állati erővel vont jármű hajtója
Egyéb járművezetők

-tő

8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359

836 Hajózási foglalkozások

uá

r1

Uszálykormányos
Fedélzet-, gépmester
Matróz, gépkezelő
Kishajóvezető
Egyéb hajózási foglalkozások

.j
an

8361
8362
8363
8364
8369

839 Egyéb mobil gépek kezelői

H

at

ál

yt

al
an

20

11

8390 Egyéb mobil gépek kezelői
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9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ)
FOGLALKOZÁSOK
91

EGYSZERŰ SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK (MEZŐGAZDA–
SÁGI FOGLALKOZÁSOK NÉLKÜL)

.j
an

Portás
Éjjeliőr, telepőr
Ruhatáros, kabinos, csomagmegőrző, jegyszedő
Hivatalsegéd, kézbesítő
Hordár, csomagkihordó
Egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

11

9121
9122
9123
9124
9125
9129

uá

912 Őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

-tő

Lakás-, intézménytakarító
Jármű-, ablak- és egyéb tisztító
Háztartási alkalmazott
Konyhai kisegítő
Szobalány
Mosónő, vasalónő
Szemétgyűjtő, utcaseprő
Váltótisztító
Egyéb takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

r1

9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119

l.

911 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

20

913 Anyagmozgatók

914 Kubikosok

yt

9140 Kubikos

al
an

9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló
9132 Szállító- és rakodómunkás
9133 Kocsikísérő

ál

915 Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások

at

9150 Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások

H

919 Egyéb segédmunkások
9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás)

92

EGYSZERŰ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI
FOGLALKOZÁSOK
921 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)

922 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)
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0 FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAI
01

FEGYVERES SZERVEK FELSŐFOKÚ KÉPESÍTÉST IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSAI
011 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

02

FEGYVERES SZERVEK KÖZÉPFOKÚ KÉPESÍTÉST IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSAI
021 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

-tő

r1

FEGYVERES SZERVEK KÖZÉPFOKÚ KÉPESÍTÉST NEM IGÉNYLŐ
FOGLALKOZÁSAI

uá

031 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

H

03

l.

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

45

al
an

yt

ál

at

H

-tő

r1

uá

.j
an

11

20

l.

III. A FEOR–93 FOGLALKOZÁSAINAK TARTALMI LEÍRÁSA,
AZ EGYES FOGLALKOZÁSOKRA JELLEMZŐ MUNKAKÖRÖK
FELSOROLÁSA
1 TÖRVÉNYHOZÓK, IGAZGATÁSI, ÉRDEKKÉPVISELETI
VEZETŐK, GAZDASÁGI VEZETŐK

l.

TÖRVÉNYHOZÓK, ORSZÁGOS IGAZGATÁSI, ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐK

r1

1110 Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár

-tő

111 Törvényhozók, miniszterek, politikai államtitkárok

uá

Az Alkotmány értelmében törvényeket alkotnak és gondoskodnak végrehajtásukról és betartásukról.

20

11

.j
an

Feladatai:
– a hatáskörüket meghatározó keretek között jogszabályok megalkotása, elfogadása, módosítása vagy
érvénytelenítése
– az általuk képviselt választók, illetve területek érdekei és azok érvényesülésének támogatása
– az Országgyűlés munkájában való részvétel
– gondoskodás a törvények és más jogszabályok végrehajtásáról, betartásáról
– minisztériumok, illetve hatáskörükbe rendelt közigazgatási ág vezetése, a kormány által meghatározott feladatok ellátása
– a minisztériumok és kormányszervek vezetőinek segítése a kormányzati politika értelmezésében és
érvényesítésében

at

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Alkotmánybíróság elnöke
– Állami Számvevőszék elnöke
– Köztársasági elnök
– Legfelsőbb Bíróság elnöke
– Miniszter
– Miniszterelnök
– Országgyűlési képviselő
– Politikai államtitkár

112 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői

H

11

1121 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a beosztott vezetőkön keresztül a központi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek fő tevékenységeit, a választott képviselők vagy törvényhozói testületek által kialakított politikai és szakmai irányelvekkel összhangban.
Feladatai:
– a minisztériumok és egyéb közhatalmi funkciót betöltő szervek hivatali apparátusainak vezetése
– a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– a hivatali munka belső munkarendjének kialakítása
– az ügyviteli szabályok és a szervezet igazgatásával kapcsolatos jogszabályok betartásáról való gondoskodás
– igazgatási felügyelet gyakorlása területi és helyi szervek felett
– szakmai-közigazgatási kérdésekben a kormány javaslatokkal való ellátása

47

Jellemző munkakörök:
– Helyettes államtitkár
– Katonai főügyész
– Közigazgatási államtitkár
– Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese
– Legfőbb ügyész
– Legfőbb ügyész helyettese
– Miniszterelnöki Hivatal vezetője
– Országgyűlés Hivatalának vezetője
– Országos hatáskörű szerv vezetője (pl. Országos Munkaügyi Központ főigazgatója, Központi Statisztikai Hivatal elnöke, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke)
– Országos Tisztifőorvosi Hivatal vezetője

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1221 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

uá

1122 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője

.j
an

A felsőbb szintű vezető irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a központi költségvetési
szervezet és intézmény főosztályainak és osztályainak tevékenységét.

20

11

Feladatai:
– a felső vezetés által meghatározott irányelvek szerint a hatáskörébe utalt közigazgatási egység (főosztály, osztály) vezetése
– az igazgatási feladatok és programok végrehajtásának irányítása és koordinálása
– a felső szintű vezetők tanácsokkal való ellátása
– szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájának szervezése és irányítása
– igazgatási feladatok és egyéb programok költségvetésének elkészítése, adminisztrálása és ellenőrzése

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Legfelsőbb bírósági kollégiumvezető
– Legfelsőbb bírósági tanácselnök
– Legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyész
– Legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész
– Legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész
– Minisztériumi főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető
– Országos hatáskörű szerv főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője

at

ál

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1222 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

113 Országos társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb szervezetek vezetői
1131 Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
Vezeti az adott politikai pártot és a politikai-érdekképviseleti célból szerveződött társadalmi szervezetet,
illetve annak országos szervezeteihez tartozó főosztályokat, osztályokat és egyéb szerveket.
Feladatai:
– a párt, valamint az érdekképviseleti szervezet politikájának meghatározása és alakítása, belső szabályainak megalkotása, vezetői utasítások készítése
– a szervezet politikai céljainak és tevékenységének megismertetése és népszerűsítése, valamint tagok
és támogatók toborzása és a választópolgárok megnyerése

48

–
–
–
–

kampányok tervezése és szervezése
részvétel a társadalom egészét érintő választási, illetve kormányprogram kidolgozásában
a párt, illetve érdekképviseleti szerv szervezeti egységeinek irányítása, tevékenységeinek koordinálása
a szervezethez tartozó vagy azzal szimpatizáló állampolgárokkal, illetve más pártok, érdekképviseletek és különböző hivatalok vezetőivel, valamint a sajtó munkatársaival való kapcsolattartás

r1

.j
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1132 Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1231 Területi politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Alelnök
– Elnökségi tag
– Kabinetiroda-vezető
– Országos etikai bizottság elnöke
– Országos politikai apparátus főosztály-, osztályvezetője
– Pártelnök
– Pártigazgató
– Pártigazgató-helyettes
– Sajtóosztály-vezető
– Számvizsgáló bizottság elnöke
– Titkárságvezető

Irányítja a munkáltatói, dolgozói és más gazdasági érdekeltségű érdekképviseletet ellátó nonprofit szervezetek tevékenységét, vezeti a szervezeti egységek munkáját.

yt

al
an

20

11

Feladatai:
– jogszabályok adta keretek között a szervezet politikájának és működési szabályainak meghatározása
és alakítása
– a szervezet és tagjai érdekeinek érvényesítése a kormány, a törvényhozás és a közvélemény előtt, illetve a munkahelyeken
– a szervezet és tagjai képviselete a különböző egyesülésekben, koalíciókban, érdekegyeztető fórumokon
– jogszabályok,törvénytervezetek véleményezése és ezekre vonatkozó módosítási javaslatok kidolgozása
– tagokkal való rendszeres kapcsolattartás
– kampányok tervezése és szervezése
– gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet szervezeti egységeinek irányítása, tevékenységeinek
koordinálása, ellenőrzése

H

at

ál

Jellemző munkakörök:
– Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet tagozatvezetője
– Munkáltatói szervezet országos elnöke, alelnöke
– Országos gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet főosztály-, osztályvezetője
– Országos gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet (pl. kamara) elnöke, alelnöke
– Szakmai érdekképviseleti szervezet országos vezetője
– Szakszervezet országos elnöke, alelnöke
– Szakszervezeti vezető
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1232 Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője

1133 Emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője
Irányítja a nonprofit szervezeteket, melyek segítik a valamilyen okból hátrányos helyzetű rétegek érdekeinek érvényre juttatását, illetve vezeti a szervezet egységeinek munkáját.

49

Feladatai:
– a szervezet politikájának és működési szabályainak meghatározása és alakítása
– a szervezet belső struktúrájának, információs hálózatának kiépítése, a szervezet és egységei működésének tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a működéshez szükséges források megszerzése
– a szervezet és tagjai érdekeinek képviselete és érvényesítése
– a szervezet céljainak megismertetése
– tagokkal, önkormányzatokkal, más érdekképviseletekkel és közigazgatási szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás

-tő

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1233 Területi emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője

l.

Jellemző munkakörök:
– Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szerv (pl. Vakok Országos Szövetsége, Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Üdvhadsereg, Országos Családsegítő Központ, Létminimum Alatt Élők Társasága,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár) országos vezetője
– Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szervezet középszintű vezetője

r1

1134 Országos egyházi vezető

uá

Az országos egyházi vezető egyháza szervezeti hierarchiájának legfelső szintjén áll. Vezető szerepét
– felekezettől függően – egyedül vagy testületben gyakorolja.

yt

al
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Jellemző munkakörök:
– Bíboros érsek
– Egyházelnök
– Püspökelnök
– Szuperintendens
– Zsinat lelkészi elnöke

20

11
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Feladatai:
– egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) tevékenységének irányítása és szervezése
– egyháza életét, működését érintő döntések hozatala (tanácsadók bevonásával) egyedül vagy testületben
– egyháza képviselete a nemzetközi egyházi szervezetek és az ország vezetése előtt
– konzultál az állam vezetőivel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel
az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről
– irányító, vezető munkáján túl – felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal – papi (lelkészi)
feladatok ellátása, főként országos jelentőségű világi és egyházi eseményeken

ál

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1234 Területi egyházi vezető

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

50

TERÜLETI, HELYI ÖNKORMÁNYZATI, KÖZIGAZGATÁSI, IGAZSÁGSZOL–
GÁLTATÁSI, ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐK
121 Helyi önkormányzatok vezetői
1211 Helyi önkormányzat választott vezetője
A képviselőtestület vagy a választópolgárok által választott vezetőként jegyzők segítségével irányítja a
települési vagy megyei közgyűlés hivatalát és ellátja államigazgatási feladatait.

20

11

Jellemző munkakörök:
– Alpolgármester
– Főpolgármester
– Megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
– Polgármester
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-tő

l.

Feladatai:
– a helyi önkormányzat munkájának szervezése, döntések előkészítése és végrehajtása, a hivatal feladatainak meghatározása
– a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben való döntéshozatal
– a hivatal belső szervezeti tagozódásának, a hivatal munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének kidolgozása, az ügyviteli rend szabályozása
– a hivatal dolgozóinak kinevezése és az alárendelt önkormányzati tisztviselők tevékenységének ellenőrzése, a munkáltatói jogok gyakorlása
– az önkormányzatra vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásának és végrehajtásának biztosítása
– gondoskodás a gazdálkodás szabályszerűségéről
– a település, illetve megye képviselete különböző fórumokon
– a bizottsági tagokkal, a lakossággal és más államigazgatási szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, részvétel különböző ünnepségeken és egyéb eseményeken
– a képviselőtestület összehívása és elnöklés a testület ülésein

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1221 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
1212 Helyi önkormányzat kinevezett felső szintű vezetője

ál

yt

A képviselőtestület (közgyűlés) által kinevezett vezetőként, főjegyzőként, jegyzőként, körjegyzőként a
polgármester irányításával vezeti a települési vagy a megyei önkormányzat hivatalát, felel a hivatal működésének jogszerűségéért és szakszerűségéért, valamint a hivatal munkájának szervezettségéért.

at

Feladatai:
– a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodási feladatai irányításának ellátása
– az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása a polgármester irányításával
– a hivatal munkájának megszervezése és a hivatal vezetése
– döntés-előkészítés a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben
– döntéshozatal a hatáskörébe utalt ügyekben
– részvétel a képviselőtestület (közgyűlés) és bizottságok ülésein

H

12

Jellemző munkakörök:
– Főjegyző
– Jegyző
– Körjegyző
– Megyei főjegyző
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1221 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
1213 Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője
A helyi önkormányzatok (község, város, főváros, kerület, megye) hivatalaiban osztály- vagy főosztályvezetői besorolással, kinevezett vezetőként irányítja a szakmai-igazgatási feladatot ellátó részegységek
valamelyikét.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– szakterületén az önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása
– döntéshozatal a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben
– beosztottai tevékenységének irányítása, felügyelete és ellenőrzése
– több szakmai területet is érintő ügyekkel kapcsolatos munkák összehangolása
– szakterületén az egységes hivatali struktúra érvényesülésének biztosítása
– a működési idő (ügyfélszolgálati idő, munkaidő) betartása, illetve betartatása
– képviselőtestülettel való kapcsolattartás, részvétel a testület döntéseinek előkészítésében, illetve a
döntés utáni végrehajtásban
– külső szervekkel, más önkormányzati vezetőkkel és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartás

11
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Jellemző munkakörök:
– Beruházási irodavezető
– Családvédelmi osztályvezető
– Elidegenítési irodavezető
– Építésügyi irodavezető
– Igazgatási osztályvezető
– Lakosságszolgálati irodavezető
– Műszaki osztályvezető
– Szabálysértési irodavezető

20

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1222 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

122 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői

yt

1221 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője

ál

Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a középszintű vezetőkön keresztül a területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek tevékenységét, az országos szervek irányelveivel összhangban.

H

at

Feladatai:
– az országos közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek elvi irányításával a jogszabályoknak és a
szakmai követelményeknek megfelelően a végrehajtó hatalom e körhöz tartozó területi, helyi szerveinek vezetése
– helyi, területi államigazgatási és igazságszolgáltatási feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása
– a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– a hivatali munka belső munkarendjének kialakítása
– gondoskodás az ügyviteli szabályok és a szervezet igazgatási munkájával kapcsolatos jogszabályok
megtartásáról
Jellemző munkakörök:
– Fővárosi Bíróság elnöke
– Fővárosi Bíróság elnökhelyettese
– Fővárosi főügyész
– Fővárosi főügyészhelyettes
– Helyi bíróság elnöke, illetve helyettese
– Helyi vezetőügyész, vezetőhelyettes ügyész
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–
–
–
–
–

Megyei bíróság elnöke, illetve helyettese
Megyei főügyész, illetve helyettese
Munkaügyi bíróság elnöke, elnökhelyettese
Országos hatáskörű szerv területi szervének vezetője
Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1121 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
1212 Helyi önkormányzat kinevezett felső szintű vezetője
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

l.

1222 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője

r1

-tő

Az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a területi
közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek szakmai-igazgatási feladatokat ellátó főosztályainak és osztályainak tevékenységét.
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Feladatai:
– a felső vezetés által meghatározott irányelvek szerint a hatáskörébe utalt közigazgatási egység (főosztály, osztály) vezetése
– az igazgatási feladatok és programok végrehajtásának irányítása és koordinálása
– a szervezet által követett politika, valamint az ehhez kapcsolódó programok fejlesztésében való részvétel
– szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájának szervezése és irányítása
– igazgatási feladatok és egyéb programok költségvetésének elkészítése, adminisztrálása és ellenőrzése

al
an

20

11

Jellemző munkakörök:
– Fővárosi Bíróság kollégium vezetője, kollégiumvezető-helyettese
– Helyi bírósági kollégiumvezető
– Megyei bírósági kollégiumvezető
– Megyei bíróság tanácselnöke, tanácselnök-helyettese
– Megyei főügyészségi csoportvezető ügyész
– Megyei főügyészségi osztályvezető ügyész
– Területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervezet főosztályvezetője, osztályvezetője
– Városi Tisztiorvosi Szolgálat vezetője

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1122 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője
1213 Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

H

123 Területi társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb szervezetek vezetői
1231 Területi politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
Vezeti az adott politikai párt és társadalmi szervezetek területi szerveit, szervezeti egységeit.
Feladatai:
– területi szinten pártja, illetve szervezete tevékenységének megszervezése, irányítása és felügyelete
– helyi működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
– a pártja által képviselt nézetek népszerűsítése
– helyi információk gyűjtése és továbbítása az országos testület számára
– a párt országos testületeivel, a helyi önkormányzatokkal, a terület országgyűlési képviselőjével és a
közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás
– területi politikai kérdésekben való véleménynyilvánítás
– országos találkozókon a területi szervezet képviselete
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Jellemző munkakörök:
– Helyi etikai bizottság elnöke
– Helyi szervezet elnöke
– Megyei alelnök
– Megyei elnök
– Megyei irodavezető
– Megyei választmány elnöke
– Területi koordinációs iroda vezetője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1131 Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője

l.

1232 Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője

-tő

Vezeti a munkáltatói, dolgozói és más érdekképviseleti nonprofit szervezetek területi szerveit, szervezeti
egységeit.
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11
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Feladatai:
– a települési, területi érdekképviseletek tevékenységének megszervezése, irányítása és felügyelete
– helyi működés feltételeinek biztosítása
– a tagok képviselete a koalíciókban, melyeknek célja a tagok munkavállalói vagy munkáltatói érdekeinek érvényesítése, a köztük lévő érdekkonfliktusok feloldása
– részvétel a kollektív keretszerződések megkötésében és az érdekviták rendezését szolgáló egyeztetési
eljárásokban
– kollektív tiltakozás során a törvényben előírt kötelezettségek betartása és betartatása
– kampányok tervezése és szervezése az érdekképviselet megismertetése és népszerűsítése, valamint tagok toborzása érdekében
– részvétel az adott szervezet országos szintű testületeinek munkájában, területének érdekképviselete
– a szervezet tevékenységének összehangolása az országos szervezet munkájával, közreműködés az
előre megszabott programokban
– a helyi önkormányzatokkal, a terület országgyűlési képviselőjével, a közigazgatási szervekkel, valamint a tagokkal és szimpatizánsokkal való kapcsolattartás

ál

yt
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Jellemző munkakörök:
– Megyei érdekképviselet vezetője
– Munkáltatói szervezet helyi (települési) vezetője
– Szakmai-ágazati szakszervezet megyei vezetője
– Szakmai szervezet (pl. kamara) helyi (települési) képviselője
– Szakszervezet helyi (települési) vezetője
– Szakszervezeti konföderáció megyei, területi vezetője

H

at

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1132 Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője

1233 Területi emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője
Vezeti az emberbaráti, szociális érdekképviseleti nonprofit szervezetek területi szerveit, szervezeti egységeit.
Feladatai:
– a települési, területi érdekképviseletek tevékenységének megszervezése, irányítása és felügyelete
– a helyi működés feltételeinek biztosítása
– a helyi önkormányzati és közigazgatási szerveknél a rászorulók érdekeinek érvényre juttatása
– részvétel az adott szervezet országos szintű testületeinek munkájában, területének érdekképviselete
– a szervezet tevékenységének összehangolása az országos szervezet munkájával, közreműködés az
előre megszabott programokban
– tagokkal való kapcsolattartás
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Jellemző munkakörök:
– Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szerv (pl. Vakok Országos Szövetsége, Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Üdvhadsereg, Országos Családsegítő Központ, Létminimum Alatt Élők Társasága,
Megyei [Fővárosi] Egészségbiztosítási Pénztár és kirendeltségek) megyei, települési vezetője
– Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szervezet megyei, települési szervének középszintű vezetője
(főosztály-, osztályvezetője)
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1133 Emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője
1234 Területi egyházi vezető

-tő

l.

A területi egyházi vezető egy egyházmegye, egyházkerület (egyházi hatáskörben kijelölt és a világi közigazgatási egységgel, pl. megyével nem szükségszerűen egybeeső terület) élén áll.

20
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Jellemző munkakörök:
– Egyházkerületi vezető
– Esperes
– Érsek
– Főrabbi
– Megyéspüspök
– Presbiter
– Püspök
– Vezető lelkész

11
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Feladatai:
– az irányítása alá tartozó területen egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) működésének, a lelkészi munkának és az egyéb vallási tevékenységeknek irányítása és szervezése
– a feletteseitől ("1134 Országos egyházi vezető", illetve nemzetközi szintű egyházvezetőség) kapott tájékoztatásnak és irányelveknek megfelelően az egyház életét, működését érintő, adott területre vonatkozó döntések meghozatala az egyházmegyéje, egyházkerülete lelkészeinek bevonásával
– az alárendelt egyházi szervezet segítségével a meghozott döntések végrehajtatása
– egyházmegyéjének, egyházkerületének képviselete az országos vagy magasabb szintű gyűléseken, tanácskozásokon
– területe világi vezetőivel (megyei, helyi önkormányzatok vezetői) való kapcsolattartás
– irányító, vezető munkája mellett – felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal – papi (lelkészi) feladatok ellátása

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1134 Országos egyházi vezető

H
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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13

GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETEK VEZETŐI
131 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Meghatározza és alakítja az általa vezetett szervezet üzletpolitikáját; tervezi, irányítja és összehangolja
tevékenységeit a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően.
Nem tartoznak ide a területi (pl. megyei, városi) egységek első számú vezetői.

11
20
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Jellemző munkakörök:
– Cégvezető
– Elnök
– Elnök-vezérigazgató
– Igazgató, igazgatóhelyettes
– Igazgatósági elnök
– Ügyvezető
– Ügyvezető igazgató
– Vezérigazgató
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l.

Feladatai:
– a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a szervezeti egységek (területi képviseletek, osztályok, divíziók) munkájának összehangolása
– hatékony működés biztosítása, a tőkéhez jutás és annak hatékony működtetése a szabályozási környezetnek megfelelően
– a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– a társasági mérleg- és a vagyonkimutatás elkészítése, illetve elkészíttetése
– tulajdonosi (vezetői) testület összehívása és beszámolás a tevékenységéről, valamint a gazdasági
szervezet működéséről
– munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1312 Költségvetési intézmény vezetője

ál

1312 Költségvetési intézmény vezetője

at

Adott közfeladat (pl. egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési) ellátására alapított költségvetési
intézmény első számú vezetője.

H

Az intézményvezetői munkakör csak pályázat útján tölthető be, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői
jogviszony létesítését és magasabb vezetői megbízás adását feltételezi.

Feladatai:
– a központi jogszabályok és az alapító szerv által meghatározott költségvetési támogatás keretei között
az intézmény egész tevékenységének tervezése, irányítása, vezetése, szervezése, ellenőrzése
– az intézmény képviseletének ellátása, a kötelezettségvállalási (utalványozási) és munkáltatói jogok
gyakorlása
– az intézmény belső szervezeti struktúrájának kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása, a szervezeti egységek és alárendelt vezetők munkájának összehangolása
– a következő időszak munkájának tervezése, a folyó feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a folyamatos és befejezett tevékenységek értékelése
– az éves költségvetési javaslat elkészítéséről, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról való gondoskodás
– az intézmény kezelésébe adott vagyon megőrzése, nyilvántartása
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– az intézmény vállalkozói tevékenységének irányítása
– a gazdálkodás eredményeiről, a források felhasználásáról, a kezelésre átadott vagyon alakulásáról beszámoló készítése a fenntartó részére
– kapcsolattartás az alapító szervvel, az önkormányzatokkal és egyéb szervekkel

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény igazgatója, általános igazgatóhelyettes
– Bölcsődevezető
– Családsegítő Központ vezetője
– Egyetemi rektor, általános rektorhelyettes
– Fővárosi, megyei mentőszervezet vezető főorvosa
– Iskolaigazgató, általános igazgatóhelyettes
– Klinikai igazgató, igazgatóhelyettes
– Kórház-főigazgató, igazgató
– Kórház, rendelőintézet főigazgató főorvos, általános igazgatóhelyettes
– Könyvtári főigazgató, igazgató, igazgatóhelyettes
– Levéltári főigazgató, igazgató, igazgatóhelyettes
– Múzeumi főigazgató, igazgató
– Művelődési otthon igazgatója
– Nevelőotthon vezetője
– Országos intézmények (pl. OMÜI, OSSKI) főigazgatója
– Óvodavezető
– Színházigazgató
– Szociális otthon igazgatója
– Zenei intézmény főigazgatója, igazgatója

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

20

132–133 Gazdasági, költségvetési szervezetek szakmai részegységeinek vezetői
1321 Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység vezetője

al
an

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halászati vállalkozás vezetőjének irányításával vezeti, irányítja
és összehangolja a szakmai (termelő) tevékenységet folytató, jogilag nem önálló részegység munkáját.

H
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yt

Feladatai:
– a mezőgazdasági telep tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése
– a mezőgazdasági telephez tartozó termőterület megművelésének, védelmének, termelési és termesztési feladatok ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése
– az állattenyésztési feladatok szervezése, irányítása és ellenőrzése
– erdészeti tevékenységek (erdőtelepítés, -felújítás, -nevelés, fenntartás, a vadgazdálkodás) szervezése,
irányítása és ellenőrzése
– tavak és folyók kereskedelmi halászatának; halak, rákfélék és puhatestűek halászhajón történő feldolgozásának; halkeltető állomások tevékenységének, valamint halászati szolgáltatási tevékenységek
szervezése, irányítása és ellenőrzése
– a területkezelés és környezetvédelem szervezése, irányítása és ellenőrzése
– termelési programok fejlesztése
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel
Jellemző munkakörök:
– Agrármenedzser
– Állattenyésztési telep vezetője
– Erdészetvezető
– Főagronómus
– Halászati ágazat vezetője
– Halászati telep vezetője
– Halkeltető telep vezetője
– Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazat vezetője

57

–
–
–
–
–

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási főágazat vezetője
Mezőgazdasági kísérleti telep vezetője
Mezőgazdasági telep vezetője
Növénytermesztési telep vezetője
Tógazdasági főhalászmester

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1351 Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
1322 Ipari tevékenységet folytató részegység vezetője

-tő

l.

Az ipari, mezőgazdasági és egyéb vállalkozásoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával
tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az ipari termelőtevékenységet folytató, jogilag nem önálló részegység munkáját.

11
20

Jellemző munkakörök:
– Gyárrészlegvezető
– Ipariüzem-vezető
– Ipartelep-vezető
– Termelési főmérnök
– Termelési igazgató
– Termelési vezető
– Termékgyártóüzem-vezető
– Üzemegység-vezető
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Feladatai:
– ásványok kitermelésével, villamos energia termelésével, kőolaj- és földgázkitermeléssel, nyers- és
alapanyag feldolgozásával, termékgyártással és egyéb ipari feladatokkal kapcsolatos tevékenységek
tervezése, irányítása és koordinálása
– a felsőbb vezetés termelésre vonatkozó elképzeléseinek megvalósítása, termelésre vonatkozó tervek
kivitelezése
– termelési programok fejlesztése
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1352 Ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

yt

1323 Építőipari tevékenységet folytató részegység vezetője

at
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Építőipari, illetve egyéb (pl. ipari, mezőgazdasági) tevékenységet folytató vállalkozásoknál, az általános
vagy felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az építőipari tevékenységet folytató, jogilag nem önálló részegység munkáját.

H

Feladatai:
– új építmények (épületek, egyéb létesítmények) építésének tervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– meglévő építmények bővítésének, átépítésének, fenntartásának tervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– az építési feladat végrehajtásának, a kivitelezésnek vezetése
– pályázati felhívásokra ajánlatok készítése
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel
Jellemző munkakörök:
– Építési szakipari építésvezető
– Építési szakipari főépítésvezető
– Építési üzemvezető
– Építésvezető
– Építőgépészeti karbantartó és javító üzem vezetője
– Épületgépészeti építésvezető
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–
–
–
–
–
–
–

Épület-karbantartó üzemvezető
Fő-építésvezető
Magasépítési építésvezető
Magasépítési fő-építésvezető
Mélyépítési építésvezető
Mélyépítési fő-építésvezető
Szerelésvezető

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1353 Építőipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
1324 Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője

-tő

l.

Kis- és nagykereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásnál az általános vagy felsőbb szintű vezető
irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a kereskedelmi tevékenységet folytató, jogilag
nem önálló részegység munkáját.
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Feladatai:
– a tranzakciós (értékesítés, beszerzés), a logisztikai (összegyűjtés, csomagolás, választékkialakítás,
szállítás) és az áruforgalmat elősegítő (értékesítés utáni szolgáltatás, értékesítési csatornák koordinálása) funkciók tervezése, irányítása, koordinálása és felügyelete
– a fenti funkciókat ellátó egységek vezetése
– piacok kutatása
– optimális készletnagyság kialakítása
– árubemutatók, kiárusítások szervezése
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel

ál

yt

al
an

20

11

Jellemző munkakörök:
– Áruházi osztály-, részlegvezető
– Bolti üzletvezető
– Fiókvezető
– Kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési igazgató, főosztály, osztály vezetője
– Kereskedelmi koordinációs osztály vezetője
– Kiállítási főosztály, osztály vezetője
– Kiskereskedelmi üzlet vezetője
– Külkereskedelmi bonyolítási főosztály, osztály vezetője
– Külkereskedelmi kirendeltség vezetője
– Külkereskedelmi osztály vezetője
– Külkereskedelmi vállalkozási főosztály, osztály vezetője
– Nagykereskedelmi részleg vezetője
– Nagykereskedelmi telep, lerakat, kirendeltség, raktárház vezetője
– Raktárüzem igazgatója

H

at

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1341 Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője
1345 Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője
1354 Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

1325 Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője
Vendéglátó-ipari vállalkozásoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi, szervezi,
irányítja és ellenőrzi a vendéglátó-ipari tevékenységeket, illetve vezeti a centralizált szervezet egy jogilag
nem önálló egységét, vagy az egység egy részegységét (pl. konyha, bár, recepció).
Feladatai:
– éttermek, bárok, kávézók működésének, illetve az egyéb étel- vagy italszolgáltatás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– szállodák, motelek, panziók, üdülők, diákszállók működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
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– egységek, részegységek vezetése
– az étkeztetésre, illetve az elszállásolásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel

uá
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-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bárvezető
– Cukrászdavezető
– Éttermi és rendezvényigazgató
– Éttermi igazgató
– Éttermi üzletvezető
– Fizetővendég-szolgálat irodavezetője
– Kártyaterem-vezető
– Konyhafőnök
– Mosodavezető
– Motelvezető
– Söröző üzletvezetője
– Szállodai cukrászda üzletvezetője
– Szállodai értékesítési vezető
– Szállodai salátabár üzletvezetője
– Szállodai üzletvezető
– Szállodavezető
– Szobafőnökség-vezető
– Vendéglátó-ipari egység vezetője

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1354 Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

11

1326 Szállítási, szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység vezetője

20

Szállítási, szállítmányozási, raktározási főtevékenységet folytató vállalkozásnál az általános vagy felsőbb
szintű vezető irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szállítási, raktározási tevékenységeket, illetve centralizált szervezet esetén vezetheti egy jogilag nem önálló egységét vagy részegységét.
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Feladatai:
– vasúti, közúti és egyéb szárazföldi szállítás tervezése, szervezése, irányítása,koordinálása, ellenőrzése
– tengeri és belvízi szállítás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– légi személy- és teherszállítás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– szállítmányozás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– rakománykezelés, raktározás és tárolás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– közlekedési pályák (vasúti és egyéb pályák, közutak, hidak, alagutak, kikötők, repülőterek) üzemeltetésének tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– utazásszervezés, idegenvezetés, szálláshelyfoglalás, utazási tanácsadás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása, ellenőrzése
– egységek, részegységek vezetése
– a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel
Jellemző munkakörök:
– Autóbusz-állomás vezetője
– Beutaztatási osztály vezetője
– Gépjármű-közlekedési forgalmi vezető
– Gépjármű-közlekedési főnökség vezetője
– Gépjármű-közlekedési fuvarvállaló iroda vezetője
– Gépjármű-közlekedési igazgató
– Gépjármű-közlekedési iroda vezetője
– Gépjármű-közlekedési személyforgalmi főosztály, osztály vezetője
– Gépjármű-közlekedési teherforgalmi főosztály, osztály vezetője
– Hajóállomás-főnök
– Hajózási üzem igazgatója
– Idegenforgalmi osztály vezetője
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l.
-tő

Konszignációs raktár vezetője
Közlekedési részleg vezetője
Közlekedési üzemegység vezetője
Nemzetközi kiutaztatási osztály vezetője
Raktárvezető
Szállítási osztály vezetője
Szállítmányozási és raktár-gazdálkodási osztály vezetője
Szállítmányozási vezető
Szállítói kirendeltség és telep vezetője
Utazási iroda igazgatója, vezetője
Utazási – turisztikai vezető
Városi forgalmi alközpont vezetője
Városiforgalom-irányító főosztály vezetője
Városi jegyellenőrzési osztály vezetője
Vasútforgalmi és menetirányítási vezető
Vasúti állomásfőnök
Vasúti igazgatóság vezetője
Vasúti pályafenntartói szolgálati főnökség vezetője
Vasúti rakodógép karbantartói szolgálati főnökség vezetője
Vasúti vontatási szolgálati főnökség vezetője

r1

–
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–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1345 Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője
1355 Szállítási – szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
1327 Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője

20

11

Hírközlési és postai tevékenységet végző vállalkozásoknál a felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a hírközlési és postai tevékenységeket, illetve centralizált szervezet
esetén vezetheti egy jogilag nem önálló egységét (pl. postaigazgatóság, postahivatal, távbeszélőigazgatóság, távbeszélőüzem) vagy részegységét.
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Feladatai:
– hírközlés, műsorszórás és rádióhírközlés folyamatos működésének biztosítása
– postai szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása
– egységek, részegységek vezetése
– hírközlési, postai szolgáltatások fejlesztése
– a törvények, jogszabályok, valamint belső szabályok betartásának biztosítása
– részlegének képviselete, kapcsolattartás hírközlési és postai hálózat más egységeivel, szakhatóságokkal és más szervekkel
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Jellemző munkakörök:
– Felvételi osztály vezetője
– Helyközi távbeszélőközpont üzemvezetője
– Hírlap-előfizetési osztály vezetője
– Hírlapelosztó-vezető
– Hírlaposztály-vezető
– Kézbesítőosztály-vezető
– Megyei postahivatal vezetője
– Mozgóposta-vezető
– Postaforgalmi ellenőrzési és üzembiztonsági osztály vezetője
– Postaforgalmi igazgatóhelyettes
– Postaforgalmi kirendeltség vezetője
– Postaforgalmi osztály vezetője
– Postahivatal-vezető
– Postahivatali ellenőrzési és üzembiztonsági osztály vezetője
– Postaigazgatósági igazgató
– Postaüzemeltetési osztály vezetője
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–
–
–
–
–
–

Távbeszélő-hálózati osztály vezetője
Távbeszélőüzem vezetője
Távközlésihálózat-építő üzem vezetője
Távközlési igazgatóság igazgatója
Távközlési osztály vezetője
Távközlési üzem vezetője

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1356 Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
1328 Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője

r1
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l.

Vízgazdálkodási (vízi és víziközmű-) társulatoknál, víz- és csatornaközműveket üzemeltető, illetve közés településtisztasági vállalkozásoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi,
szervezi, irányítja és ellenőrzi a vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységeket, illetve
regionális szervezet esetén vezetheti annak egy jogilag nem önálló egységét (települési víz- és csatornaközmű) vagy részegységét.
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Feladatai:
– helyi közcélú vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő üzemi, vízrendezési, talajvédelmi és mezőgazdasági vízhasznosítási tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása, összehangolása és ellenőrzése
– közcélú vízi létesítmények létrehozásának és üzemeltetésének tervezése, szervezése, irányítása, öszszehangolása és ellenőrzése
– víz termelésével, gyűjtésével, tisztításával, tárolásával és elosztásával kapcsolatos tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– szennyvíz elvezetésével, tisztításával és hasznosításával kapcsolatos tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– hulladékok összegyűjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával, elhelyezésével és hasznosításával
kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– üzemi (üzemen belüli, üzemközi) létesítmények üzemeltetése
– társulati munkaszervezetek (ügyviteli, üzemi, termelő-szolgáltató szervezetek), víz- és csatornaközművek egységeinek, részegységeinek vezetése
– egységének, részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel
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Jellemző munkakörök:
– Hálózatfenntartási osztály vezetője
– Ipari vízműtelep vezetője
– Kézi- és gépi úttisztítási üzemegység vezetője
– Kommunális szolgáltatási osztály vezetője
– Közterületi kommunális üzem vezetője
– Szemétlerakó telep vezetője
– Szemétszállítási, -elhelyezési vezető
– Szemétszállítási üzemegység vezetője
– Szennyvíztisztító telep vezetője
– Települési víz- és csatornaközmű vezetője
– Üzemeltetési osztály vezetője
– Vízellátási üzemmérnökség vezetője
– Vízgazdálkodási osztály vezetője
– Vízgazdálkodási társulat üzemvezetője
– Vízi társulat munkaszervezetének vezetője
– Víztermelési osztály vezetője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1357 Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
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1331 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Üzleti szolgáltatást végző vállalkozásoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi,
szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, illetve vezeti a jogilag nem önálló elkülönült
szervezettel és üzlethelyiséggel rendelkező szervezeti egységet, pl. pénzintézeti fiókot, biztosítóirodát,
vagy azok egy meghatározott részegységét.

uá
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-tő

l.

Feladatai :
– pénzintézeti (kereskedelmi banki, szakosított pénzintézeti, befektetési banki, takarékpénztári, takarékszövetkezeti, hitelszövetkezeti) tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása
– biztosítás és nyugdíjalap-kezelés (a kötelező társadalombiztosítás nélkül) tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása
– ingatlanügyleteknek, ingó vagyon kölcsönzésének tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása
– hardver-szaktanácsadás, szoftverkészítés, -szaktanácsadás és -ellátás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, irodagép- és számítógép-javítás és -karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és öszszehangolása
– gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. jogi, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, építészeti, mérnöki és egyéb szakmai tevékenység, hirdetési tevékenység) tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása
– egységek, részegységek vezetése
– elkülönült szervezettel és üzlethelyiséggel rendelkező szervezeti egységek, fiókok vezetése
– a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása
– részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel
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Jellemző munkakörök:
– Biztosítófiók vezetője
– Biztosító-kirendeltség vezetője
– Biztosítóközpontok főosztályvezetője, osztályvezetője
– Biztosító megyei, kerületi igazgatója
– Biztosító megyei, kerületi osztályvezetője
– Építészeti, mérnöki és egyéb üzleti szolgáltatást nyújtó szervezet osztályvezetője, irodavezetője
– Pénzintézeti fiók vezetője
– Pénzintézeti igazgatóság vezetője
– Pénzintézeti kirendeltség vezetője
– Pénzintézet központ főosztályvezetője, osztályvezetője
– Pénzintézet megyei, kerületi igazgatója
– Pénzintézet megyei, kerületi osztályvezetője
– Szaktanácsadást, illetve szakértői szolgáltatást nyújtó szervezet osztályvezetője, irodavezetője
– Számítástechnikai kirendeltség vezetője
– Számítástechnikai központ főosztályvezetője, osztályvezetője
– Számítástechnikai központ területi egységének osztályvezetője
– Számítástechnikai központ területi egységének vezetője
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1341 Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője
1342 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője
1344 Reklám- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató részegység vezetője
1347 Számítástechnikai tevékenységet folytató részegység vezetője
1358 Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

1332 Személyi és takarító szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Személyi és takarító szolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozásoknál az általános vagy felsőbb szintű
vezető irányításával tervezi, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatási tevékenységeket, illetve centralizált szervezetek (pl. temetkezési intézet) esetén vezetheti egy jogilag nem önálló egységét vagy részegységét.
Feladatai :
– mosási, vegytisztítási, textilfestési tevékenységek tervezése, szervezése és összehangolása
– fodrászati, szépségápolási tevékenységek tervezése, szervezése és összehangolása
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–
–
–
–
–

épülettisztítási tevékenységek tervezése, szervezése és összehangolása
temetkezés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások tervezése, szervezése és összehangolása
partnerközvetítési tevékenység tervezése, szervezése és összehangolása
a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása
részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel

-tő

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1358 Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

l.

Jellemző munkakörök:
– Fodrászati üzlet vezetője
– Kozmetikai üzlet vezetője
– Temetés-felügyeleti osztály vezetője
– Temetési osztály vezetője
– Temetővezető
– Testkultúraszalon-vezető
– Vegytisztítószalon-vezető

r1

1333 Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője

.j
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uá

Egészségügyi és szociális intézményekben az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával megtervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az egészségügyi és szociális ellátást, gondozást végző részegység (pl.
ambulancia, sebészet) munkáját, illetve centralizált szervezetek (pl. Országos Mentőszolgálat,
Országos Vérellátó Központ, Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet) esetén vezetheti egy jogilag nem önálló egységét vagy részegységét.
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Feladatai:
– fekvő betegek gyógyintézeti ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése
– járóbetegek orvosi ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése
– gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás szervezése, irányítása, ellenőrzése
– közegészségügy és járványügy szervezése, irányítása és ellenőrzése
– mentőszolgálat szervezése, irányítása és ellenőrzése
– vérellátás szervezése, irányítása és ellenőrzése
– állat-egészségügyi tevékenységek szervezése, irányítása és ellenőrzése
– szociális ellátás szervezése, irányítása és ellenőrzése
– egységek, részegységek vezetése, a tevékenységükre vonatkozó korszerű és egységes szakmai elvek
meghatározása
– az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az osztályon végzett valamennyi
tevékenység felügyelete
– a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása
– egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt
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Jellemző munkakörök:
– Bölcsőde vezetője (összevont intézményben)
– Családsegítő szolgálat vezetője
– Csoportvezető főorvos
– Gondozóvezető főorvos
– Intézetvezető főnővér
– Kerületi vezető főorvos
– Kerületi vezető védőnő
– Kórházvezető főnővér
– Mentőállomás-vezető
– Osztályvezető főgyógyszerész
– Osztályvezető főorvos
– Otthonvezető (bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben)
– Részlegvezető védőnő
– Szakrendelést vezető főorvos
– Területi vezető védőnő
– Városi tisztiorvos
– Vezető állatorvos
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– Vezető ápolónő
– Vezető főorvos
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1312 Költségvetési intézmény vezetője
1334 Oktatási tevékenységet folytató részegység vezetője
Oktatási intézményekben az igazgató, főigazgató, rektor irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az oktatási, képzési tevékenységet folytató, jogilag nem önálló részegység munkáját.
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l.

Feladatai:
– óvodák, általános és középiskolák, szakképző intézmények, főiskolák és egyetemek, valamint szakképzést ellátó tantestületek, egyetemi, főiskolai karok, tanszékek munkájának tervezése, szervezése,
irányítása, koordinálása és ellenőrzése a szervezeti egység tanácsával együttműködve
– a tanítók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységének szervezése, vezetése és ellenőrzése
– az egységek oktatói munkájának összehangolása, az osztályok, csoportok, tankörök számának meghatározása, az órarendek elkészítése vagy elkészíttetése, az oktatók és tanárok beosztása
– kari, tanszéki kinevezések javaslása és jóváhagyása
– részvétel a különböző tantestületek, bizottságok és az iskolavezetőség munkájában
– egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt
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Jellemző munkakörök:
– Dékán, dékánhelyettes
– Egyetemi főtitkár
– Egyetemi intézet (pl. nyelvi, vezetőképző) igazgatója
– Főiskolai kar főigazgatója
– Gyakorló iskola igazgatója
– Kollégiumvezető
– Laboratóriumvezető
– Oktatási intézmény gyakorló óvodájának vezető óvónője
– Tagozatvezető (pl. esti, levelező)
– Tangazdaság-vezető
– Tanműhelyvezető
– Tanszékvezető, tanszékvezető-helyettes
– Tanulmányi hivatal vezetője
– Tanulmányi osztály vezetője
– Tanüzemvezető
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1312 Költségvetési intézmény vezetője

H

1335 Kulturális tevékenységet folytató részegység vezetője
Könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, művészeti intézményekben (pl. galériákban), botanikai és
állatkertekben az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi
a kulturális tevékenységeket, illetve centralizált szervezetek (pl. országos, fővárosi, megyei könyvtárak,
megyei múzeumok) esetén vezetheti egy jogilag nem önálló egységét vagy részegységét.

Feladatai:
– könyvtári anyagok, muzeális értékű tárgyak, levéltári dokumentumok felkutatásának, gyűjtésének
vagy beszerzésének, feldolgozásának, rendszerezésének, megőrzésének, használatra, illetve bemutatásra alkalmassá tételének, továbbá bemutatásának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– botanikai és állatkertek működésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– dokumentációs és információs tevékenység biztosítása és felügyelete
– a kutató- és ügyfélszolgálat megszervezése és működtetése
– egységek, részegységek vezetése, a tevékenységükre vonatkozó korszerű és egységes szakmai elvek
meghatározása
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1312 Költségvetési intézmény vezetője

-tő
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Jellemző munkakörök:
– Állat- és növénykert osztályvezetője
– Állományvédelmi osztály vezetője
– Dokumentációs osztály vezetője
– Folyóiratosztály-vezető
– Gyűjteményi főosztály, osztály vezetője
– Kerületi fiókkönyvtár vezetője
– Kerületi főkönyvtár vezetője
– Kölcsönző és másolatküldő szolgálat vezetője
– Könyvtári osztályvezető
– Levéltári intézmény osztályvezetője
– Levéltári részlegvezető
– Megyei és városi fiókkönyvtár vezetője
– Megyei levéltár vezetője
– Múzeumi restaurátorműhely vezetője
– Múzeumi osztályvezető
– Olvasószolgálati osztály vezetője
– Sportosztály vezetője
– Szerzeményezési és feldolgozóosztály vezetője
– Tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője
– Városi, települési múzeum vezetője

l.

– a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása
– egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt

11

1339 Egyéb termelői, szolgáltatási tevékenységet folytató részegységek vezetői

20

Ide tartoznak a 132–133 alcsoportból a máshová nem sorolható termelői, szolgáltatási tevékenységet
folytató részegységvezetők.
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Jellemző munkakörök :
– Adófőszerkesztő
– Alkotói műhely vezetője
– Alkotótelepi vezető
– Balettigazgató
– Beosztott szerkesztőségvezető
– Filmforgalmazási osztály vezetője
– Főgyártásvezető
– Főrendező
– Főszerkesztő
– Főzeneigazgató
– Igazgató karnagy
– Műsorközlési vezető
– Műsorszerkesztési vezető
– Művészeti vezető
– Önálló szerkesztőségvezető
– Produkciós iroda vezetője
– Rovatvezető
– Sajtószolgálat-vezető
– Stúdióvezető
– Szerkesztőségvezető
– Turnusvezető szerkesztő
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134 Gazdasági, költségvetési szervezetek funkcionális tevékenységet folytató részegységeinek vezetői
1341 Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője
A gazdasági szervezetek értékesítési és marketingtevékenységét tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az
általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával, valamint vezeti a fenti funkciókat ellátó, jogilag nem
önálló szervezeti egységeket.
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Jellemző munkakörök:
– Belföldi értékesítési vezető
– Exportértékesítési vezető
– Értékesítési vezető
– Hirdetési sajtófigyelő főosztály vezetője
– Kereskedelmi vezető
– Piackutatási vezető
– Területi értékesítési vezető
– Vevőszolgálat vezetője
– Vezető üzletkötő
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l.

Feladatai:
– a vállalkozási célok megvalósítása érdekében a megcélzott piaccal való kölcsönös kapcsolat kiépítésének és fenntartásának elemzése, tervezése, bevezetése és irányítása
– kereskedelmi koncepció kialakítása, ehhez a módszerek kidolgoztatása, a módszernek megfelelő reklám és propaganda megszervezése
– a megcélzott piac stabilizálása, bővítése, korrekt piaci kapcsolattartás, vevőkör ápolása, szélesítése
– az értékesítést megelőző, azt követő, illetve azzal párhuzamosan zajló tevékenységek, pl. piac-kutatás,
piacbefolyásolás (reklám, PR, propaganda), csomagolás, üzembe helyezés, szervizellátás szervezése
és koordinálása
– a marketing-részfunkciók összehangolása és átfogó elemzése
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
– az egység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– területi képviselők munkájának szervezése, irányítása, támogatása, ösztönzése
– egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1324 Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője

yt

1342 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője
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A gazdasági szervezetek pénzügyi, számviteli, gazdasági és ellenőrző funkcióit az általános vagy felsőbb
szintű vezető irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi, valamint az ilyen – jogilag nem
önálló osztályok tevékenységét vezeti.

H

Feladatai:
– a pénzügyi politika kialakítása, a gazdasági szervezet pénzügyi műveleteinek tervezése és irányítása
– a számviteli politika meghatározása, a számviteli rendszer kiépítése és működtetése
– a működéshez szükséges tőke megszerzése és kezelése, beruházási és finanszírozási döntések előkészítése, stratégiai döntések támogatása
– a tőkepiac és a gazdasági szervezet pénzügyi adatainak elemzése, a szervezet teljesítményének és
pénzügyi helyzetének értékelése
– a pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzése
– a vezetők és a nyilvánosság ellátása megfelelő információkkal, pénzügyi kimutatások, költségvetés és
éves beszámoló elkészítése
– a tervezés, az ellenőrzés és az információ-ellátás koordinálása, a gazdasági szervezet vezetésének támogatása
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
– az egység működését biztosító feltételek megtervezése
– egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt
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uá

1343 Humánpolitikai tevékenységet folytató részegység vezetője

r1

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1331 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Beruházási főosztály, osztály vezetője
– Főkönyvelő
– Gazdasági főosztály, osztály vezetője
– Gazdasági igazgató
– Gazdasági vezető
– Kontrollingvezető
– Könyvelési és ellenőrzési osztály vezetője
– Könyvelési vezető
– Közgazdasági és számviteli igazgatóság vezetője
– Közgazdasági osztály vezetője
– Pénzügyi és költségvetési osztály vezetője
– Pénzügyi igazgató, főosztály, osztály vezetője
– Számviteli főosztály, osztály vezetője
– Üzemgazdasági osztály vezetője
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A gazdasági szervezetek humánpolitikai tevékenységét tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával, valamint vezeti a jogilag nem önálló személyzeti, munkaügyi, illetve humánpolitikai osztályok munkáját.
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Feladatai:
– az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberierőforrás-fejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása
– elvek, programok kidolgozása az emberi erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére,
a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra
– tervek – programok készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére, a
meglévő munkaerő megőrzésére
– részvétel kollektív tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben
– munka- és egészségvédelmi programok felügyelete
– a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
– az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– egységének képviselete a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt

H

at

Jellemző munkakörök:
– Humánerőforrás-vezető
– Humánpolitikai osztály vezetője
– Munkaügyi osztály vezetője
– Munkaügyi vezető
– Munkavédelmi vezető
– Személyzeti és munkaügyi főosztály vezetője
– Személyzeti és oktatási osztály vezetője
– Személyzeti vezető
– Szociálpolitikai osztály vezetője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1331 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
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1344 Reklám- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató részegység vezetője
A gazdasági szervezetek reklám- és kommunikációs tevékenységeit és feladatait tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával, valamint vezeti a fenti funkciókat ellátó, jogilag nem önálló osztályokat.

-tő

l.

Feladatai:
– a fogyasztók tájékoztatásának, magatartásuk befolyásolásának tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése
– a reklámstratégiák kidolgozása és megvalósítása
– a szervezet külső és belső arculatának építése, formálása
– a reklám eszközeinek (pl. a hirdetés, a közönségkapcsolat/public relations, az eladásösztönzés különböző formái) felhasználása és alkalmazása
– különböző kampányok kivitelezésének tervezése, irányítása
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes elvek meghatározása
– az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– egységének képviselete, kapcsolattartás reklám- és hirdetési ügynökségekkel, médiákkal
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r1

Jellemző munkakörök:
– Bemutatóterem-vezető
– Dekorációs részleg vezetője
– Kereskedelmi propaganda vezetője
– Propagandaosztály vezetője
– Public Relations igazgató
– Reklámvezető

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1341 Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője

1345 Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője

al
an

20

A gazdasági szervezetek ellátási és elosztási tevékenységeit és feladatait tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával, valamint vezeti a fenti funkciókat ellátó, jogilag nem önálló osztályokat.
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yt

Feladatai:
– beszerzési és anyaggazdálkodási feladatok tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése
– a termelési és szolgáltatási tevékenységek végzése számára a szükséges anyagi erőforrások biztosításának tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése
– a beszerzési stratégia és a beszerzési marketing kialakítása
– beszerzési piac elemzése
– a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése
– utalványozási rendszer és jogkörök kialakítása
– az anyagkészletekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásának, mint pl. az anyagszükségletszámításnak, a készletek figyelésének, rendelések feladásának, a felhasználói igények kielégítésének
biztosítása
– az anyagi-termelési folyamatok integrációjának tervezése, szervezése, a termelés és a készletezés
összhangjának megteremtése
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
– az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt
Jellemző munkakörök:
– Anyagellátási osztály vezetője
– Anyaggazdálkodási osztály vezetője
– Anyagosztály-vezető
– Beszerzési osztály vezetője
– Beszerzési vezető
– Logisztikai vezető
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1326 Szállítási – szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység vezetője
1346 Műszaki tevékenységet folytató részegység vezetője
Szakterületén tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá rendelt, jogilag nem önálló
osztály vagy szervezet tevékenységét műszaki, illetve mérnöki szempontok szerint.
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Jellemző munkakörök:
– Fejlesztési főmérnök
– Főmérnök
– Műszaki főosztály vezetője, helyettese
– Műszaki igazgató, igazgatóhelyettes
– Műszaki osztály vezetője
– Műszaki vezető
– Telepvezető főmérnök
– Területi főmérnök
– Vállalati főmérnök

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a gazdasági szervezet, illetve a részleg műszaki, fejlesztési, környezetvédelmi, munkavédelmi stb. feladatainak megszervezése és koordinálása
– a feladatok végrehajtásának ellenőrzése
– a műszaki és fejlesztési tervek készítése, a hozzá benyújtott fejlesztési javaslatok áttanulmányozása és
véleményezése
– a felmerülő műszaki problémák elemzése, azok megoldása
– a rendelkezésre álló anyagi és szellemi tőke gazdaságos felhasználásának biztosítása
– az előírások végrehajtása, jelentések készítése és a felső vezetés tájékoztatása
– tárgyalás szakértőkkel és külső cégek képviselőivel,
– értekezleteken, tanácskozásokon, megbeszéléseken részlegének képviselete

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1322 Ipari tevékenységet folytató részegység vezetője
1348 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató részegység vezetője
1347 Számítástechnikai tevékenységet folytató részegység vezetője

ál

yt

A gazdasági szervezeteknél az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a számítástechnikai, informatikai szolgáltatásokat, vezeti a fenti funkciókat ellátó, jogilag nem önálló egységeket.
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Feladatai:
– a gazdasági szervezet számítástechnikai, informatikai szolgáltatásainak tervezése, szervezése és koordinálása
– kész szoftverek beszerzésével és felhasználásával, illetve saját szoftverek fejlesztésével az elvégzendő
feladatok támogatása, az igénybe vett külső számítástechnikai szolgáltatások felügyelete
– számítástechnikai berendezések és szoftverek vásárlásának, installálásának, használatának és karbantartásának tervezése és irányítása
– adatfeldolgozási és adatbanki tevékenységek tervezése, irányítása és ellenőrzése
– gondoskodás az adat- és biztonságvédelmi szabályok betartásáról
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
– az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt
Jellemző munkakörök:
– Informatikai főosztály, osztály vezetője
– Számítástechnikai műszaki (hardver-) vezető
– Számítástechnikai osztály vezetője
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Számítástechnikai vezető programozó
Számítástechnikai vezető rendszerszervező
Számítástechnikai vezérlési-szabályozási vezető
Számítógépszerviz vezetője
Számítógép-üzemeltetési (műszaki) vezető
Számítógépterem-vezető
Számítógéptermi vezető operátor
Számítóközpontban termelési vezető
Számítóközpont-vezető

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1331 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője

l.

1348 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató részegység vezetője

r1

-tő

A gazdasági szervezeteknél az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a műszaki és természettudományi, illetve a humán és társadalomtudományi kutatási és
fejlesztési tevékenységeket, valamint vezeti a fenti funkciókat ellátó, jogilag nem önálló osztályokat.

11
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Feladatai:
– a gazdasági szervezet általános kutatási-fejlesztési programjának kidolgozása, a célok és költségigények megtervezése
– gazdasági szervezeten belüli, illetve fejlesztésre szakosodott szervezet által megbízás alapján végzett
kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység tervezése, irányítása és összehangolása
– az ötlet vagy témajavaslat felmerülésétől annak befejezéséig a munkavégzési program kidolgozása és
nyomon követése, az eredmények és ismeretek újszerűségének megítélése, az eredmények ismertetése
– részegység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
– az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
– egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt
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Jellemző munkakörök:
– Fejlesztési főosztály, osztály vezetője
– Kutatási és fejlesztési főosztály, osztály vezetője
– Kutatási, fejlesztési főmérnök
– Kutatási részleg vezetője

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1346 Műszaki tevékenységet folytató részegység vezetője

ál

1349 Egyéb funkcionális tevékenységet folytató részegységek vezetői

at

Ide tartoznak a 134-es alcsoportból a máshová be nem sorolható funkcionális tevékenységet folytató
részegységvezetők.

H

Jellemző munkakörök
– Adminisztratív vezető
– Igazgatási főosztály, osztály vezetője
– Jogi főosztály, osztály vezetője
– Rendészetvezető
– Szervezési főosztály, osztály vezetője
– Titkárságvezető
– Tmk-vezető
– Üzembiztonsági vezető
– Üzemfenntartási főosztály, osztály vezetője
– Üzemviteli főosztály, osztály vezetője
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135 Gazdasági, költségvetési szervezetek közvetlen termelésirányítói
1351 Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halászati tevékenységet
folytató vállalkozáson belül egy bizonyos terület termelési folyamatát és az ott dolgozó munkások tevékenységét.
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Jellemző munkakörök:
– Állattenyésztési brigád vezetője
– Erdőművelési kerületvezető erdész
– Fahasználat-vezető erdész
– Gépesítési brigád vezetője
– Kertészeti brigád vezetője
– Kerületvezető erdész
– Körzetvezető vadász
– Mezőgazdasági brigád vezetője
– Növénytermesztési brigád vezetője
– Növényvédelmi brigád vezetője
– Öntözési és talajjavítási brigád vezetője
– Szállításirányító erdész
– Természetes vízi halászattal foglalkozó brigád vezetője

r1
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l.

Feladatai:
– a részegységvezetőtől (mezőgazdaságitelep-vezető, erdészetvezető, halászatitelep-vezető) kapott feladatok tanulmányozása, ennek alapján az elvégzendő munkához (vetés, betakarítás, csemete-ültetés,
gyérítés, erdeitermék-gyűjtés, lehalászás) szükséges dolgozói létszám, anyag- és eszköz-mennyiség
meghatározása
– a munkafeladatok kiosztása
– a mezőgazdasági, az erdészeti és a halászati munkások irányítása, tevékenységeinek összehangolása,
a munka minőségének folyamatos ellenőrzése
– az elvégzett munkafeladat és a termelési adatok rögzítése, beszámolás a felsőbb vezetőnek
– a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása

al
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1321 Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység vezetője

yt

1352 Ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

at
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Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a gazdasági szervezeteken belül az ipari termelési folyamatot és az
ott dolgozó munkások tevékenységét. Többnyire közvetlenül az üzemvezető irányítása mellett látja el feladatát.

H

Feladatai:
– a munkahelyre előírt gyártási, termelési feladatok ellátásának és technológiai előírások betartásának
ellenőrzése és irányítása
– a termelési egységben dolgozók tevékenységének felügyelete, munkabeosztásuk elkészítése
– a gyártás előfeltételeinek, a gépek és a gyártáshoz szükséges eszközök üzemképes állapotának ellenőrzése
– a munkások irányítása, tevékenységeinek összehangolása, a munka minőségének folyamatos ellenőrzése
– az elvégzett munkafeladat és a termelési adatok rögzítése, beszámolás a felsőbb vezetőnek
– a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása
Jellemző munkakörök:
– Bányaműszak-vezető
– Élelmiszer-ipari termékeket gyártók művezetője
– Építőanyag-ipari termékeket gyártók művezetője
– Frontmester
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–
–
–
–
–
–

Gépipari, szereldei művezető
Híradástechnikai termékeket gyártók művezetője
Kohászati, öntőüzemi művezető
Könnyűipari termékeket gyártók művezetője
Vegyipari termékeket gyártók művezetője
Villamosenergia-ipari művezető

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1322 Ipari tevékenységet folytató részegység vezetője
1353 Építőipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

-tő

l.

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a különböző építőipari vállalkozásoknál dolgozó munkások tevékenységét.
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Jellemző munkakörök:
– Ácsok művezetője
– Csőszerelők művezetője
– Építési művezető
– Építéstechnológiai művezető
– Épületasztalosok művezetője
– Épületbádogosok művezetője
– Épületgépészeti művezető
– Épület-karbantartási művezető
– Épületlakatosok művezetője
– Épületszigetelők művezetője
– Épületüvegezők művezetője
– Felvonószerelők művezetője
– Festők-mázolók művezetője
– Hidegburkolók művezetője
– Hídépítési művezető
– Kőfaragók-épületszobrászok művezetője
– Magasépítési művezető
– Melegburkolók művezetője
– Mélyépítési művezető
– Szakipari művezető
– Szerelőipari művezető
– Tetőfedők művezetője
– Útépítési művezető
– Vasbetonszerelők művezetője
– Villanyszerelők művezetője

.j
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Feladatai:
– a magas- és mélyépítő-ipari kivitelezési, építési szak- és szerelőipari, valamint az épület-fenntartási és
-korszerűsítési munkálatokat végző dolgozók egy csoportjának felügyelete és ellenőrzése
– a meghatározott építési, termelési folyamatok koordinálása és irányítása
– a részegységvezetőtől (pl. építésvezető) kapott feladatok tanulmányozása és ennek alapján a munkaerő-szükséglet és a munka elvégzéséhez szükséges anyagmennyiség meghatározása
– az elvégzett munka, a felhasználandó építőanyagok és a szerkezetek minőségének folyamatos ellenőrzése
– a munkások irányítása, tevékenységeinek összehangolása, a munka minőségének folyamatos ellenőrzése
– az elvégzett munkafeladat és a termelési adatok rögzítése, beszámolás a felsőbb vezetőnek
– a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1323 Építőipari tevékenységet folytató részegység vezetője
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1354 Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Kis- és nagykereskedelmi, valamint vendéglátó-ipari vállalkozásoknál felügyeli és koordinálja a közvetlen irányítása alá rendelt alkalmazottak tevékenységét.

-tő

l.

Feladatai:
– közútijármű- és üzemanyag-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozók egy
csoportjának felügyelete, koordinálása
– nagy- és kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozók egy csoportjának
felügyelete, koordinálása
– szállodai és egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozók
egy csoportjának felügyelete, koordinálása
– a dolgozók irányítása, tevékenységeinek összehangolása, a munka minőségének folyamatos ellenőrzése
– beszámolás a felsőbb vezetőnek
– a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása

uá

r1

Jellemző munkakörök:
– Éttermi konyhafőnök
– Főpincér
– Főszakács
– Szállodai főportás
– Szállodai szobafőnök

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1324 Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője
1325 Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője

11

1355 Szállítási, szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

20

Szállítási, szállítmányozási, raktározási főtevékenységet folytató vállalkozásoknál irányítja, összehangolja és ellenőrzi a munkások tevékenységét.
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Feladatai:
– a közúti, vízi, légi és csővezetékes szállítással kapcsolatos feladatokat ellátó munkások egy csoportjának felügyelete és koordinálása
– a közlekedési pályák, végállomások üzemeltetésével, szállítás- és utazásszervezéssel, raktározással és
rakománykezeléssel, garázstevékenységgel foglalkozó munkások egy csoportjának felügyelete és koordinálása
– a szállítási, illetve a kiegészítő feladatok végrehajtásának közvetlen irányítása
– a munkások irányítása, tevékenységeinek összehangolása, a munka minőségének folyamatos ellenőrzése
– az elvégzett munkafeladat és a termelési adatok rögzítése, beszámolás a felsőbb vezetőnek
– a biztonsági előírások betartása, illetve betartatása
Jellemző munkakörök:
– Fuvarozási vezető
– Garázsmester
– Gépkocsiüzemi művezető
– Pályamester
– Szállítási művezető
– Szállítási rakfelvigyázó
– Vasútüzemi művezető
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1326 Szállítási, szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató részegység vezetője
1345 Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője

74

1356 Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Hírközlő és postai vállalkozásoknál irányítja, összehangolja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá rendelt
dolgozók tevékenységét.
Feladatai:
– a hír- és távközlési, iratkezelési, postakezelési, pénzkezelési és egyéb szakmai tevékenység végzésén
dolgozók egy csoportjának felügyelete és koordinálása
– a hírközlési és postai feladatok végrehajtásának közvetlen irányítása
– a munkafeladatok kiosztása, ellátásuk ellenőrzése
– az ügyviteli, az irat- és postakezelési utasítások és szabályok betartása és betartatása
– beszámolás a felsőbb vezetőnek
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l.

Jellemző munkakörök:
– Adóállomási művezető
– Hírközlési művezető
– Postai művezető
– Postai távközlési művezető
– Távbeszélőközpont művezetője
– Távközlésiberendezés-fenntartási művezető
– Távközlésihálózat-építési művezető
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1327 Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője

1357 Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója

20

11

Vízgazdálkodási, köz- és településtisztasági vállalkozásoknál, költségvetési szervezeteknél irányítja, öszszehangolja és ellenőrzi a közvetlen alárendelt munkakörben dolgozók tevékenységét.
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Feladatai:
– a víz termelésével, gyűjtésével, tisztításával, tárolásával és elosztásával kapcsolatos feladatokat ellátó
munkások egy csoportjának felügyelete és koordinálása
– a szennyvíz elvezetésével, tisztításával és hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket ellátó munkások egy csoportjának felügyelete és koordinálása
– vízi létesítmények üzemeltetését ellátó munkások egy csoportjának felügyelete és koordinálása, az
üzemeltetési feladatok végrehajtásának közvetlen irányítása
– a köztisztasági, a hulladékok összegyűjtésével, elszállításával, tárolásával, ártalmatlanításával, elhelyezésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat ellátó munkások egy csoportjának felügyelete
és koordinálása, a kommunális feladatok végrehajtásának közvetlen irányítása
– az üzemrész területén a folyamatos munkavégzés szervezése, a folyamatban lévő munkák ellenőrzése
– a dolgozók feladatainak kijelölése, a tevékenységük összehangolása, a feladat ellátásához szükséges
anyagok és eszközök megigénylése
– a közegészségügyi, munkavédelmi előírások betartása és betartatása
– beszámolás a felsőbb vezetőnek
Jellemző munkakörök:
– Biológiai tisztítóüzem művezetője
– Csatornaüzemi művezető
– Fertőtlenítőtelep vezetője
– Fürdőüzemi művezető
– Hulladékhasznosító üzem művezetője
– Köztisztasági üzem művezetője
– Vízgazdálkodási üzem művezetője
– Víztisztító üzem művezetője
– Vízüzemi művezető
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1328 Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
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1358 Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója
Üzleti, személyi és takarító szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál irányítja, összehangolja és ellenőrzi a
részegységében dolgozók tevékenységét.

l.

Feladatai:
– személyi szolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozók egy csoportjának felügyelete és koordinálása
– üzleti, illetve személyi szolgáltatási feladatok végrehajtásának közvetlen irányítása
– feladatok kiosztása, a folyamatban lévő munkák ellenőrzése
– az ügyviteli szabályok és egyéb utasítások betartása és betartatása
– beszámolás a felsőbb vezetőnek
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Jellemző munkakörök:
– Kéményseprők művezetője
– Krematóriumvezető
– Takarítók művezetője
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás
1331 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
1332 Személyi és takarító szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője
1359 Egyéb tevékenységet folytató részegységek közvetlen termelésirányítói
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Ide tartoznak a 135-ös alcsoportból a máshová nem sorolható gazdasági, költségvetési szervezetek közvetlen termelésirányítói.
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GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI KISSZERVEZETEK VEZETŐI
141–142

Kisszervezetek vezetői (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

1411 Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Mezőgazdasági, erdészeti, halászati vállalkozásokat vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és
taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan mezőgazdasági, erdészeti, halászati kisvállalkozás vezetője,
melynek célja a növénytermesztés, kertészeti tevékenység, állattenyésztés, vegyes gazdálkodás, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodási termelés, halgazdálkodás, valamint a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és
halászati szolgáltatás.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a piac és környezet változásainak figyelemmel kísérése, elemzése, a szervezet tevékenységének (termékek, szolgáltatások) módosítása
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
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Jellemző munkakörök:
– Erdészeti kisszervezet vezetője
– Halászati kisszervezet vezetője
– Mezőgazdasági kisszervezet vezetője
– Mezőgazdasági szakszövetkezet elnöke
– Mezőgazdasági szövetkezet igazgatóságának elnöke
– Mezőgazdasági szövetkezet ügyvezető elnöke
– Mezőgazdasági szövetkezet ügyvezető igazgatója
– Mezőgazdasági termelő és kereskedelmi kisszervezet vezetője
– Mezőgazdasági termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Mezőgazdasági termelőszövetkezet vezetője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

H
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1412 Ipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Ipari vállalkozásokat vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti
tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan ipari tevékenységet végző kisszervezet vezetője, melynek célja
bányászati tevékenység ellátása, nyers- és alapanyag feldolgozása, termékgyártás és egyéb ipari tevékenységek végzése.
Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
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Jellemző munkakörök:
– Ipari kisszervezet cégvezetője
– Ipari kisszervezet igazgatója
– Ipari kisszervezet ügyvezető igazgatója
– Ipari kisszervezet ügyvezetője
– Ipari kisszövetkezet elnöke
– Ipari szakszövetkezet elnöke
– Ipari szövetkezet igazgatóságának elnöke
– Ipari szövetkezet ügyvezető elnöke
– Ipari szövetkezet ügyvezető igazgatója
– Ipari termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője

l.

– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a piac és környezet változásainak figyelemmel kísérése, elemzése, a szervezet tevékenységének (termékek, szolgáltatások) módosítása
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

20

1413 Építőipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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Építőipari vállalkozásokat vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző építőipari kisszervezet vezetője, melynek
célja új építmények építése, meglévő építmények bővítése, átépítése, fenntartása, illetve építési földmunkák, valamint bontási munkák végzése.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a kisszervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– pályázati felhívásokra ajánlatok készítése, illetve készíttetése, részvétel versenytárgyalásokon, tárgyalások folytatása az üzleti partnereivel, szerződések készítése és kötése az alvállalkozókkal
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a kisszervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
Jellemző munkakörök:
– Általános szolgáltató építőipari szövetkezet vezetője
– Építési-szerelési vállalkozási kisszervezet vezetője
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Építő és gépipari szövetkezet vezetője
Építő és szakipari kisszervezet vezetője
Építő és szolgáltató kisszervezet vezetője
Építő és üzemeltető kisszervezet vezetője
Építő-, szak- és szerelőipari kisszervezet vezetője
Építőipari beruházó kisszervezet vezetője
Építőipari ellátó és szolgáltató kisszervezet vezetője
Építőipari és kereskedelmi kisszervezet vezetője
Építőipari kisszervezet cégvezetője
Építőipari kisszervezet igazgatója, igazgatóhelyettese
Építőipari kisszervezet igazgatósági elnöke
Építőipari kisszervezet ügyvezető igazgatója
Építőipari kisszervezet ügyvezetője
Építőipari kisszövetkezet elnöke
Építőipari kivitelező és vállalkozásszervező kisszervezet vezetője
Építőipari kivitelező kisszervezet vezetője
Építőipari, kivitelező, vállalkozó és kereskedelmi kisszervezet vezetője
Építőipari szakszövetkezet elnöke
Építőipari szövetkezet ügyvezető elnöke
Építőipari szövetkezet ügyvezető igazgatója
Építőipari termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője
Épületgépészeti és építési vállalkozó kisszervezet vezetője
Generálkivitelező kisszervezet vezetője
Magas- és mélyépítmény-szigetelő és szolgáltató kisszervezet vezetője
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–
–
–
–
–
–
–
–
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

20

1414 Kereskedelmi kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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Kis- és nagykereskedelmi vállalkozásokat vezet saját nevében, vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés),
illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző kereskedelmi kisszervezet vezetője, melynek célja közútijármű- és üzemanyag-kereskedelem, valamint nagy- és kiskereskedelem végzése.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet kereskedelmi koncepciójának meghatározása, üzletpolitikájának kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete, a disztribúciós funkciók létrehozása, irányítása
és felügyelete
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– az áruválaszték és a követendő árpolitika meghatározása, leértékelések, kiárusítások intézése
– tárgyalások folytatása a beszállítókkal, a bankokkal és egyéb szervezetekkel
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
Jellemző munkakörök:
– Kereskedelmi bolt vezetője
– Kereskedelmi és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Kereskedelmi kisszervezet cégvezetője
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–
–

Kereskedelmi kisszervezet igazgatója
Kereskedelmi kisszervezet igazgatósági elnöke
Kereskedelmi kisszervezet ügyvezető igazgatója
Kereskedelmi kisszervezet ügyvezetője
Kereskedelmi kisszövetkezet elnöke
Kereskedelmi szakszövetkezet elnöke
Kereskedelmi szövetkezet igazgatóságának elnöke
Kereskedelmi szövetkezet ügyvezető elnöke
Kereskedelmi szövetkezet ügyvezető igazgatója
Kereskedelmi üzlet vezetője

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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1415 Vendéglátó kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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Vendéglátó-ipari vállalkozásokat vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a
szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző vendéglátó-ipari kisszervezet vezetője,
melynek célja a szálláshely-szolgáltatás, illetve vendéglátás.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– az étkeztetésre, illetve az elszállásolásra vonatkozó szabályok betartása és betartatása
– az alapanyagokra, ételekre és egyéb szállítmányokra vonatkozóan megállapodások kötése a szállítókkal
– rendezvények szervezése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
– a vendégek panaszainak vizsgálata és orvoslása

H

Jellemző munkakörök:
– Borozó üzletvezetője
– Cukrászdavezető
– Csárda üzletvezetője
– Étterem üzletvezetője
– Hidegkonyha-vezető
– Hotelvezető
– Italboltvezető
– Kávéház üzletvezetője
– Kempingvezető
– Kertvendéglő üzletvezetője
– Motelvezető
– Panzióvezető
– Söröző üzletvezetője
– Szállodavezető
– Teázó üzletvezetője
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– Turistaszálló-vezető
– Vendégházvezető
– Vendéglő üzletvezetője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1416 Szállítási – szállítmányozási és raktározási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

-tő

l.

Szállítási – szállítmányozási és raktározási tevékenységet folytató vállalkozásokat vezet saját nevében
vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző szállítási, raktározási kisszervezet vezetője,
melynek célja a közúti és egyéb szárazföldi szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, szállítmányozás, utazásszervezés, idegenvezetés, rakománykezelés, raktározás, tárolás, garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– munkaszervezet kialakítása – a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– a szállítási – szállítmányozási és raktározási tevékenység irányítása és ellenőrzése
– a szolgáltatásokra és kedvezményekre vonatkozóan tárgyalások folytatása és szerződések kötése az
ügyfelekkel, raktárházak vezetőivel és biztosítótársaságok képviselőivel
– szállításra – szállítmányozásra és raktározásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása, a biztonságos szállítás és raktározás érdekében utasítások kiadása
– a meghibásodott, korszerűtlen járművek, gépek és berendezések selejtezése és pótlása, az új eszközök
beszerzésének tervezése, ütemezése és lebonyolítása
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése

H

at

Jellemző munkakörök:
– Áru- és személyszállító kisszervezet vezetője
– Fuvarozási és szolgáltatási kisszervezet vezetője
– Fuvarozó és áruszolgáltató kisszövetkezet vezetője
– Fuvarszervező és fuvarozó kisszervezet vezetője
– Fuvarvállaló és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Hajózási szolgáltató kisszervezet vezetője
– Idegenforgalmi és szállítási kisszervezet vezetője
– Idegenforgalmi és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Idegenforgalmi kisszervezet vezetője
– Légitaxi-szolgáltató kisszervezet vezetője
– Raktározási kisszervezet vezetője
– Szállítási kisszervezet vezetője
– Szállítmányozási és kereskedelmi kisszervezet vezetője
– Szállítmányozó és fuvarozó kisszervezet vezetője
– Szállító és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Személyfuvarozó kisszervezet vezetője
– Teherfuvarozó kisszervezet vezetője

81

– Utazási irodai kisszervezet vezetője
– Utazási szolgáltató kisszervezet vezetője
– Utazásszervezési irodavezető
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1417 Hírközlési kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

-tő

l.

Hírközlési, műsorszóró és rádióhírközlési vállalkozást vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és
taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző hírközlési kisszervezet vezetője, melynek
célja a távközlés (hang, kép, adat vagy egyéb információ továbbítása vezetéken, kábelen, rádión, optikai
úton, vagy elektromágneses rendszeren keresztül), a műsorszórás és zavarelhárítás (hang, kép, adat vagy
egyéb információ továbbítása műsorszóró-, reléállomások, vagy mesterséges holdak segítségével, sugárzás útján), valamint a kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés, valamint a koncessziós társaság által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a távközlési szervezet működésének biztosítása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a távközlési szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– szolgáltató, kereskedelmi és hálózatépítő tevékenységek irányítása, a folyamatos működés biztosítása
– a meghibásodott, korszerűtlen eszközök selejtezése és pótlása
– a fejlesztési, bővítési javaslatok készítése
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a törvények, jogszabályok, valamint a belső szabályok betartása és betartatása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
– a szolgáltatásra vonatkozó panaszok vizsgálata és orvoslása
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Jellemző munkakörök:
– Helyi televízió-társaság vezetője
– Kábeltelevízió-hálózatot üzemeltető társaság vezetője
– Közösségi televízió vezetője
– Rádiótelefon-hálózatot fejlesztő és üzemeltető kisszervezet vezetője
– Rádiótelefon-társaság vezetője
– Távközlésihálózat-építő kisszövetkezet vezetője
– Távközlésihálózat-tervező és kivitelező kisszervezet vezetője
– Távközlési kisszervezet vezetője
– Távközlési tervező és kivitelező kisszervezet vezetője
– Telefonhálózat-építő és -tervező kisszervezet vezetője
– Telefonhálózat-építő kisszervezet vezetője
– Telefontechnikai kisszervezet vezetője
– Városi televízió vezetője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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1418 Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Helyi közcélú vízgazdálkodási feladatokat ellátó és/vagy kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató
kisvállalkozásokat irányít a tulajdonosok (költségvetési szervezet és intézménye) megbízásából.
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l.

Feladatai:
– költségvetési szervezet és intézménye tulajdonában lévő vízi létesítmények üzemeltetése, a közfeladatok ellátása, a kezelésre átvett közművek fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése, a közművel nyújtott
szolgáltatás színvonalának megtartása, a közfeladat megvalósításában részt vevő érdekeltségek
(víziközmű-társulat) érdekeinek további biztosítása, a jogszabályoknak megfelelően a szervezet működésének biztosítása
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete, a működtetés során üzemáganként (víztermelés,
-kezelés, szennyvíz-, hulladékvíz-kezelés, fürdő, mezőgazdasági vízszolgáltatás) az éves terv elkészítése, a folyamatos üzemvitel biztosítása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a fejlesztési, bővítési javaslatok készítése
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a törvények, jogszabályok, valamint a belső szabályok betartása és betartatása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
– a szolgáltatásra vonatkozó panaszok vizsgálata és megoldása

20

11

Jellemző munkakörök:
– Helyi víz- és csatornaközműveket üzemeltető kisszervezet vezetője
– Községi vízmű vezetője
– Vízgazdálkodási társulat vezetője
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1312 Költségvetési intézmény vezetője

yt

1421 Üzleti szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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Pénzügyi tevékenységet, ingatlanügyleteket, bérbeadást ellátó, illetve gazdasági tevékenységet segítő vállalkozást vezet saját nevében, vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző kisszervezet vezetője, melynek célja a vállalkozásoknak, költségvetési szervezeteknek, vagy személyeknek nyújtott olyan üzleti szolgáltatások
végzése, mint pl. banki és pénzintézeti szolgáltatás, biztosítás, tőzsdei szolgáltatás, ingatlanügyletek, termelőeszközök kölcsönzése, adatfeldolgozás, könyvvizsgálat, adószakértés, piac- és közvélemény-kutatás,
üzletviteli tanácsadás, épülettervezés, tervezési tanácsadás, műszaki tesztelés és elemzés, hirdetés és
csomagolás, vagyonvédelem és kármegelőzés stb.

Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
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– a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése és elemzése és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
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l.

Jellemző munkakörök:
– Adótanácsadó kisszervezet vezetője
– Befektetési és ingatlanforgalmazási kisszervezet vezetője
– Befektetési és szolgáltatási kisszervezet vezetője
– Befektetési, vállalkozási kisszervezet vezetője
– Befektető és tanácsadó kisszervezet vezetője
– Belsőépítészeti stúdió vezetője
– Biztosítási iroda vezetője
– Értékpapír-ügynökség vezetője
– Fordító és műszaki szolgáltató kisszervezet vezetője
– Fordító-tolmács kisszervezet vezetője
– Fordítóiroda-vezető
– Gazdasági tanácsadó kisszervezet vezetője
– Hirdetési szolgáltatási kisszervezet vezetője
– Informatikai és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Informatikai fejlesztő kisszervezet vezetője
– Ingatlanforgalmazó kisszervezet vezetője
– Ingatlanhasznosító kisszervezet vezetője
– Ingatlanközvetítő és -forgalmazó kisszervezet vezetője
– Ingatlanközvetítő iroda vezetője
– Ingatlanközvetítő kisszervezet vezetője
– Ingatlanügynökség-vezető
– Jogtanácsosi munkaközösség vezetője
– Könyvelő és adótanácsadó kisszervezet vezetője
– Könyvszakértő és vagyonértékelő kisszervezet vezetője
– Könyvvizsgáló és adószakértő kisszervezet vezetője
– Lízing gazdasági szolgáltató kisszervezet vezetője
– Marketingkutató kisszervezet vezetője
– Mérnöki kisszövetkezet vezetője
– Mérnöki tervező és tanácsadó kisszervezet vezetője
– Mérnökiiroda-vezető
– Pénz- és vagyonkezelő kisszervezet vezetője
– Pénzintézeti kisszervezet vezetője
– Pénzügyi és gazdasági tanácsadó kisszervezet vezetője
– Pénzügyi és könyvszakértő kisszervezet vezetője
– Pénzügyi szolgáltató kisszervezet vezetője
– Pénzügyi tanácsadó kisszervezet vezetője
– Pénzváltással foglalkozó kisszervezet vezetője
– Piac- és közvélemény-kutató kisszervezet vezetője
– Reklám- és propaganda-szolgáltató tevékenységet végző kisszövetkezet vezetője
– Reklám- és szolgáltató tevékenységet végző kisszervezet vezetője
– Reklámügynökség-vezető
– Számítástechnikai és ügyvitel-szervezési kisszervezet vezetője
– Számítástechnikai fejlesztő-szolgáltató kisszervezet vezetője
– Számítástechnikai kisszövetkezet vezetője
– Számviteli és ügyviteli kisszervezet vezetője
– Szervezési és számítástechnikai kisszervezet vezetője
– Szoftverfejlesztő és szolgáltató kisszervezet vezetője
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–
–
–
–
–

Tolmács-fordító iroda vezetője
Tőkebefektető és gazdasági tanácsadó kisszervezet vezetője
Ügynöki és szolgáltató kisszervezet vezetője
Ügyvédi munkaközösség vezetője
Vagyonvédelmi és kármegelőzési kisszervezet vezetője

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1422 Személyi és takarító szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
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l.

Személyi és takarító szolgáltatási tevékenységet ellátó vállalkozást vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz- és taggyűlés), illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző kisszervezet vezetője, melynek célja mosás,
vegytisztítás, textilfestés, fodrászat, szépségápolás, épülettisztítás, temetkezés, partnerközvetítés, illemhely, masszázs-szalon üzemeltetése.
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Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése és elemzése és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása
– a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett
tevékenységek értékelése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
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Jellemző munkakörök:
– Fodrász és szépségápolási kisszervezet vezetője
– Fodrász kisszövetkezet vezetője
– Fodrász-szalon vezetője
– Hajstúdió-vezető
– Illemhelyeket üzemeltető kisszervezet vezetője
– Kegyeleti kereskedelmi és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Kozmetikai szalon vezetője
– Mozgásstúdió-vezető
– Partnerközvetítő kisszervezet vezetője
– Szépségápolási szalon vezetője
– Szépségszalon-vezető
– Takarító kisszövetkezet vezetője
– Takarító szolgáltató kisszervezet vezetője
– Temetkezési kisszervezet vezetője
– Temetkezési szolgáltatást végző iroda vezetője
– Testápolószalon-vezető
– Testépítő és szolgáltató tevékenységet végző kisszervezet vezetője
– Testkultúraszalon-vezető

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

85

1423 Egészségügyi és szociális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató,
menedzser)
Egészségügyi és szociális szolgáltatást végző vállalkozást vezet saját nevében vagy a tulajdonosok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző kisszervezet vezetője, melynek célja az
egészségügyi és szociális szolgáltatás.
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uá
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-tő

l.

Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete
– a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése és elemzése és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása, új programok indítása, speciális feladatok ellátása
– a betegek és ellátottak kezelésének és gyógyításának figyelemmel kísérése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése

al
an

20

11

Jellemző munkakörök:
– Akupunktúraszalon-vezető
– Állatklinika-vezető
– Családsegítő és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Egészségügyi szolgáltató kisszervezet vezetője
– Egészségvédő és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Egészségvédő és tanácsadó kisszervezet vezetője
– Gyermek- és ifjúságvédelmi kisszervezet vezetője
– Magánorvosi rendelő és -klinika vezetője
– Orvosi szolgáltató kisszervezet vezetője
– Plasztikai sebészeti klinika vezetője
– Természetgyógyászati szolgáltató kisszervezet vezetője

at
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yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1312 Költségvetési intézmény vezetője

H

1424 Oktatási szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
Oktatási, képzési tevékenységet ellátó vállalkozást vezet saját nevében vagy a tulajdonosok megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző kisszervezet vezetője, melynek célja az oktatási, nevelési tevékenység.

Feladatai:
– az általa vezetett szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a jogszabályoknak megfelelően a működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése
– a szervezet szakszerű és törvényes működtetése
– a munkaszervezet kialakítása
– az oktatási szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
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Jellemző munkakörök:
– Business School vezetője
– Magánóvoda-vezető
– Menedzserképző-vezető
– Menedzseroktatási és tanácsadó kisszervezet vezetője
– Nyelviskola-vezető
– Nyelvoktató és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Nyelvstúdió-vezető
– Oktatási és szolgáltató kisszervezet vezetője
– Oktatási és továbbképző kisszervezet vezetője
– Oktatási központ vezetője
– Oktatásszervező kisszervezet vezetője
– Szakmai továbbképző kisszervezet vezetője
– Távoktató kisszervezet vezetője
– Továbbképző intézet vezetője

l.

– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete, a szervezet szakmai, pénzügyi és számviteli tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése
– a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése és elemzése és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása, új programok beindításának előkészítése és felügyelete
– az oktató testület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése
– a képesítő vizsgák megszervezése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1312 Költségvetési intézmény vezetője

al
an

1425 Kulturális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

ál

yt

Kulturális szolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági szervezetet vezet saját nevében, vagy a tulajdonosok, illetve fenntartók megbízásából.
Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tevékenységet végző kisszervezet vezetője, melynek célja közművelődési, könyvtári, múzeumi és egyéb kulturális tevékenységek végzése, valamint sportklubok, sportlétesítmények vezetése vállalkozás, illetve nonprofit szervezet keretén belül.

H

at

Feladatai:
– a település és vonzáskörzetének ellátása érdekében a hatékony működtetés biztosítása, magánvállalkozás esetén a szervezet üzletpolitikájának meghatározása és kialakítása, vagy a tag-, illetve közgyűlés által meghatározott irányvonal képviselete
– a munkaszervezet kialakítása, a szervezet szakszerű és törvényes működtetése
– a szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete
– a szervezet gazdálkodásának tervezése és felügyelete, a kisszervezet szakmai, pénzügyi és számviteli
tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése
– a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársainak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása
– a piac és a társadalmi környezet változásainak, a lakosság igényeinek elemzése és ennek ismeretében
megfelelő válaszok kidolgozása
– a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása
– a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás
– az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése
Jellemző munkakörök:
– Emlékház-vezető
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l.

Emlékmúzeum- és archívum-vezető
Ifjúsági ház vezetője
Könyvtárvezető
Közösségi ház vezetője
Kulturális és tájékoztató központ igazgatója
Kulturális kisszövetkezet vezetője
Kultúrintézet-igazgató
Kultúrotthon-vezető
Múzeumigazgató
Művelődési ház igazgatója
Művészeti galéria vezetője
Művészotthon-vezető
Sportegyesület vezetője
Sportklub vezetője
Természetbarát és Tömegsport Egyesület vezetője

-tő

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

r1

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1312 Költségvetési intézmény vezetője

uá

1429 Egyéb kisszervezetek vezetői (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

.j
an

Ide tartoznak a 141–142-es alcsoportból a máshová be nem sorolható kisszervezeti vezetők.
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Jellemző munkakörök:
– Filmstúdió-vezető
– Hírügynökség-vezető
– Zenekarvezető
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2 FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ
FOGLALKOZÁSOK

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK
211–212 Mérnökök
2111 Bányamérnök

-tő

l.

Kutatásokat folytat, módszereket dolgoz ki és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására, feltárására, kitermelésére, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekre és az ásványvagyon-gazdálkodásra
vonatkozóan.

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– földtani és mérnöki módszerekkel végzett kutatások folytatása, ásványi nyersanyagok lelőhelyeinek
felfedezése, lehatárolása, mennyiségi és minőségi megismerése, földtani szerkezetek megismerése
– bányaművelés helyének meghatározása, vágatok és alagutak kialakításának tervezése és építésük irányítása
– a bányanyitás, mezőfeltárás, fejtés-előkészítés, a külfejtés, a mező fejlesztése és próbatermelés tervezése, szervezése, irányítása
– az ásványi nyersanyag kitermelésének (lefejtés, elválasztás, felszínre hozás) tervezése, szervezése,
irányítása
– a kitermelt ásványi nyersanyag előkészítése és elsődleges feldolgozása
– szénhidrogén-szállító vezetékek létesítésének, üzemeltetésének tervezése, szervezése, irányítása
– geotermikus energia kutatása és kitermelése
– a bányák fejlesztésének, valamint a bányászati rendszerek, berendezések és segédeszközök tervezése
– bányaüzem termelési és műszaki munkáinak szervezése, irányítása és felügyelete
– biztonsági szabályok kidolgozása, bányavédelmi szabályok betartása és betartatása
– barlangok kutatása, feltárása
– kapcsolattartás és konzultáció geológusokkal, geofizikusokkal és más szakértőkkel
– előkutatások folytatása az ásványi nyersanyaglelőhelyek meglétének kimutatására
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Jellemző munkakörök:
– Bányamester
– Bányaművelési mérnök
– Bányászati kutatómérnök
– Bányászati üzemmérnök
– Biztonságtechnikai megbízott mérnök
– Észlelő mérnök
– Frontmérnök
– Kőolaj-kitermelő mérnök
– Robbantásvezető mérnök

H

21

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2112 Földmérő és térinformatikai mérnök
2146 Geológus, geofizikus
3111 Bányászati technikus
3112 Földmérő és térinformatikai technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

89

2112 Földmérő és térinformatikai mérnök

-tő

Feladatai:
– a terepen található természetes és mesterséges alakzatok helyszíni felmérése
– a térképen feltüntetett földfelszíni létesítmények pontos helyének kitűzése
– hidak, építmények, épületek süllyedésének és mozgásainak mérése
– a mérési eredmények feldolgozása és a hiányzó adatok kiszámítása
– különböző célú és részletezettségű térképek, grafikonok készítése
– a felügyelete alá tartozó technikusok tevékenységének szervezése, irányítása
– a földméréstanban használt műszerek és módszerek továbbfejlesztése
– a térképkészítés gazdasági és technikai kérdéseinek tanulmányozása
– tudományos cikkek és beszámolók összeállítása

l.

A Föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági felmérésével, helymeghatározásával és
ábrázolásával foglalkozik.
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Jellemző munkakörök:
– Bányamérési földmérő mérnök
– Földmérő üzemmérnök
– Földrendező üzemmérnök
– Geodéta
– Kataszteri földmérő mérnök
– Légitérképező-mérnök
– Mezőgazdasági földmérő mérnök
– Térképész földmérő mérnök
– Vízrajzi földmérő mérnök

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2146 Geológus, geofizikus
3112 Földmérő és térinformatikai technikus

al
an

2113 Élelmiszer-ipari mérnök

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

yt

Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban irányítja az élelmiszer alapanyagainak minőségi és
mennyiségi vizsgálatát, átvételét, tisztítását, osztályozását, hűtését, feldolgozását, a tárolás és csomagolás
munkáit.

H

at

ál

Feladatai:
– az élelmiszerek fizikai sajátosságainak és kémiai összetételének meghatározása
– a feldolgozás során az élelmiszerek színében, ízében, szerkezetében és tápértékében bekövetkező változások tanulmányozása
– az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő új élelmiszerek előállítása
– a mindenkori gyártási technológia fejlesztése, új módszerek kidolgozása az alapanyagok beoltása, tartósítása és a mikroorganizmusok eltávolítása területén
– az alapanyagok beszállításának, feldolgozásának és raktározásának megszervezése, ütemezése
– a raktárkészlet alakulásának és a gyártósorok kihasználtságának figyelemmel kísérése
– a végtermék határidőre történő kiszállításának megszervezése
– a felügyelete alá tartozó technikusok munkájának irányítása és összehangolása
– a beosztottak továbbképzésének és oktatásának szervezése
– a higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartatása
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek, beszámolók készítése
Jellemző munkakörök:
– Cukoripari üzemmérnök
– Édesipari üzemmérnök
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–
–
–
–
–
–
–

Élelmiszer-ipari kutató
Élelmiszer-ipari üzemmérnök
Hűtőipari gyártási üzemmérnök
Sörerjesztő-telepi üzemmérnök
Sörtermelési üzemmérnök
Tartósító (konzervipari) mérnök
Tejporgyártó üzemmérnök

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3113 Élelmiszer-ipari technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

-tő

l.

2114 Fa- és könnyűipari mérnök

r1

Irányítja a fogyasztási cikkek (textil-, bőr-, cipő-, szőrme-, bútor-, fa-, papír-, nyomdaipari termékek)
gyártását, kidolgozza a gyártás technológiáját, ellenőrzi a termékek minőségét, felügyeli az üzemek karbantartását, javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat.
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Feladatai:
– a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások értelmezése
– a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének meghatározása
– az üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálása és mielőbbi megszüntetése
– az alapanyagok beszállításának és feldolgozásának felügyelete
– karbantartási és javítási munkák irányítása
– a technológusok és technikusok tevékenységének irányítása
– könnyűipari üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek készítése
– beruházási költségek becslése, a létesítés biztonsági és egyéb feltételeinek vizsgálata
– a megépítendő létesítményre vonatkozó biztonsági előírások meghatározása
– jelentések, költségbecslések összeállítása, szerződések megfogalmazása
– átadás előtt a biztonsági előírások teljesülésének ellenőrzése
– benyújtott tervek, javaslatok tanulmányozása és elbírálása
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése
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Jellemző munkakörök:
– Bőripari üzemmérnök
– Faipari üzemmérnök
– Könnyűipari kutató
– Nyomdaipari üzemmérnök
– Papíripari üzemmérnök
– Ruhaipari üzemmérnök
– Textilipari üzemmérnök

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3114 Fa- és könnyűipari technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2115 Vegyészmérnök
Irányítja a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, növényvédő szerek és műanyagok gyártását, a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját, ellenőrzi a termékek minőségét és vegyi összetételét, felügyeli a vegyi
üzemek karbantartását, javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat.
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Jellemző munkakörök:
– Biológiai vegyipari mérnök
– Cellulóz- és papíripari mérnök
– Gáztermelő-ipari vegyészmérnök
– Kenőanyagmérnök
– Kőolajipari vegyészmérnök
– Nehézvegyipari mérnök
– Szervesvegyipari mérnök
– Szervetlen-vegyipari mérnök
– Üveg- és agyagipari mérnök
– Vegyipari üzemmérnök

r1
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l.

Feladatai:
– a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások értelmezése
– a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének meghatározása
– a technológiai folyamat felműszerezése, ellenőrzési pontok, mérőeszközök és beavatkozásra lehetőséget adó készülékek elhelyezése
– üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálása és mielőbbi elhárítása
– az alapanyagok beszállításának, feldolgozásának felügyelete
– a javítási, karbantartási munkák szervezése, irányítása
– a technológusok, technikusok tevékenységének irányítása
– vegyi üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek készítése
– a beruházási költségek becslése és a létesítés környezetvédelmi, biztonsági és egyéb feltételeinek
vizsgálata
– jelentések, költségbecslések összeállítása és szerződések megfogalmazása
– a megépítendő létesítményre vonatkozó biztonsági előírások meghatározása
– átadás előtt a biztonsági előírások teljesülésének ellenőrzése
– benyújtott tervek, javaslatok tanulmányozása és elbírálása
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2144 Vegyész
2145 Farmakológus
3115 Vegyésztechnikus

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

ál

2116 Kohómérnök

H

at

Ércekből vas és egyéb fémek előállításával, dúsításával, finomításával, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző készültségi fokú első-, másod- és harmadtermékekké alakításával kapcsolatban
kutatásokat folytat. Gépeket tervez, eljárásokat dolgoz ki, szervezi és összehangolja a technológiai folyamatokban részt vevők tevékenységét, biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit.

Feladatai:
– a nyersvas és az acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségének és a hőmérséklet
beállításának meghatározása
– az ötvözés, az utókezelés és a hőkezelés módjának előírása
– öntvények, öntőminták rajzainak elkészítése és a formázási technológia meghatározása
– a technológiai folyamatok különböző fázisaiból származó minták laboratóriumi vizsgálata alapján a
folyamatok módosítása
– az öntödei selejtanalízis alapján intézkedési terv kidolgozása a technológia megváltoztatására
– a technikusok tevékenységének irányítása és összehangolása
– a gyártási költségek elemzése és becslése, a termelés gazdaságosságának felmérése
– ipari létesítmények tervezése, új gépek és módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata
– a nedves és tűzi metallurgiai eljárások tanulmányozása, az adott esetben leggazdaságosabb fémelőállítási módszer kiválasztása érdekében
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–
–
–
–

speciális acélfajták kifejlesztése és iparszerű gyártásuk feltételeinek vizsgálata
együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
tudományos cikkek és beszámolók készítése

Jellemző munkakörök:
– Ércpróbavegyész-mérnök
– Fémkitermelő kohómérnök
– Kohászati technológiai mérnök
– Metallurgiai kutató
– Metallurgiai szakmérnök
– Öntödei kohómérnök
– Radioaktívanyag-kohómérnök

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3116 Kohászati technikus

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

uá

2117 Gépészmérnök

.j
an

Mechanikai szerkezeteket, kalorikus és áramlástechnikai gépeket, berendezéseket, valamint ezek gyártásával kapcsolatos technológiai folyamatokat tervez. Irányítja és szervezi a gyártási, előállítási, üzemeltetési és javítási munkákat.
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yt
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Feladatai:
– a technológiai folyamatok és a szerelési munkák szervezése, tervezése és irányítása
– a rendelkezésre álló gépek, berendezések optimális elrendezésének és rendszerbe illesztésének meghatározása
– a kivitelezési munkák irányítása, a telepítési, beüzemelési, működtetési és karbantartási előírások elkészítése
– a felszerelt üzem, berendezés vagy termék biztonságos üzemeltethetőségének ellenőrzése
– a technikusok és szakmunkások munkájának összehangolása, irányítása
– új berendezések, technológiák tervezése, kifejlesztése
– a benyújtott tervek áttanulmányozása és elbírálása
– jelentések, költségbecslések összeállítása, szerződések megfogalmazása
– a tervrajzok elkészítésének és a felhasználandó anyagok listájának ellenőrzése
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése

H

at

Jellemző munkakörök:
– Bányagépészmérnök
– Beruházó (gépészeti)
– Energetikai üzemmérnök
– Erőgépészeti üzemmérnök
– Épületgépészeti mérnök
– Fűtőberendezések, szellőző-berendezések mérnöke
– Gépészüzemmérnök
– Gépgyártástechnológiai üzemmérnök
– Gépipari kutató
– Hidraulikai mérnök
– Hűtőgépmérnök
– Ipari gépészeti és műszerkészítési mérnök
– Járműgépészeti mérnök
– Légkondicionáló mérnök
– Mezőgazdasági gépészmérnök
– Repülőgépmérnök
– Szerszámmérnök
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– Transzmissziós mérnök
– Turbinamérnök
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3117 Gépésztechnikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2118 Erősáramú villamosmérnök
A villamosenergia előállítására, továbbítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések létesítésével, karbantartásával, javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat, tanácsot ad, fejleszt és irányít.

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Elektromoshálózat-tervező
– Energiaelosztó mérnök
– Energiafejlesztési mérnök
– Világítóberendezés-mérnök
– Villamos automatikai mérnök
– Villamosenergia-ipari kutató
– Villamossági beruházó
– Vontatási villamosmérnök

11
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l.

Feladatai:
– villamos forgógépek, transzformátorok és egyéb villamos berendezések, készülékek fejlesztése, a műszaki specifikáció elkészítése
– ipari létesítményekben vagy más épületekben a villanyszerelési munkák megtervezése és irányítása, a
biztonsági és érintésvédelmi előírások betartásának ellenőrzése és a gépek üzembe helyezésének engedélyezése
– a gyártósorokat, villamos energiarendszereket felügyelő és vezérlő villamos automatikák és védelmek
javításának, karbantartásának és korszerűsítésének tervezése, irányítása
– a villamosenergia-ellátásban bekövetkező üzemzavarok okának kivizsgálása és mielőbbi elhárítása
– jelentések, költségbecslések összeállítása, szerződések előkészítése
– a benyújtott tervek, javaslatok áttanulmányozása és elbírálása
– a gyártási, üzembe helyezési és karbantartási munkák irányítása és felügyelete
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2121 Gyengeáramú villamosmérnök
3118 Erősáramú villamosipari technikus
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2121 Gyengeáramú villamosmérnök
A távközlés, műszer- és irányítástechnika, elektronika, mikrohullámú technika, rádiótechnika, számítástechnika és a navigáció berendezéseinek létrehozásával, karbantartásával, javításával és üzemeltetésével
kapcsolatban kutatásokat folytat, tanácsot ad, fejleszt és irányít.
Feladatai:
– számítógép-alapú rendszereket működtető szoftverek és elektronikus áramkörök fejlesztése, műszaki
specifikációjának elkészítése és a gyártás költségeinek, munkaidő- és anyagigényének előzetes felmérése
– a gyengeáramú villamos készülékek és berendezések felszerelésének, rendszerbe illesztésének és
üzembe helyezésének megtervezése, a kivitelezési munkák irányítása
– az elektronikus rendszerek karbantartásának, javításának és esetleges módosításának irányítása
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– a készülékek, berendezések üzemeltetése során fellépő meghibásodások okának meghatározása és mielőbbi elhárítása
– jelentések, költségbecslések összeállítása, szerződések előkészítése
– a benyújtott tervek, javaslatok tanulmányozása és elbírálása
– a technikusok tevékenységének összehangolása és irányítása
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése

-tő
r1
uá

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2118 Erősáramú villamosmérnök
3118 Erősáramú villamosipari technikus
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus

l.

Jellemző munkakörök:
– Elektronikus mérnök
– Elektronikusműszer-készítő mérnök
– Híradástechnikai és műszeripari mérnök
– Híradástechnikai mérnök
– Hírközlőrendszer-tervező
– Informatikus mérnök
– Műszer- és finommechanikai szakmérnök
– Műszer- és szabályozástechnikai szakmérnök
– Radarmérnök
– Távközlési kutató

2122 Közlekedési mérnök

al
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20

A vasúti, közúti, légi és vízi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével, karbantartásával, javításával és üzemeltetésével
kapcsolatban kutatásokat folytat, tanácsot ad, fejleszt és irányít.
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Feladatai:
– közlekedési eszközök fejlesztése, a műszaki specifikáció elkészítése, a gyártás költségeinek, munkaidő- és anyagigényének előzetes becslése
– a közlekedési eszközök műszaki állapotának műszeres ellenőrzése és a szükséges javítások elvégzése
– a járművek karbantartásának, javításának és esetleges módosításának irányítása
– a közlekedési rendszerek kihasználtságának és igénybevételének megállapítására valószínűségszámítási modellek felállítása, a modell számítógépes elemzése és a forgalom szempontjából kritikus
helyek meghatározása
– a forgalom átszervezésével a közlekedési rendszer átbocsátóképességének megnövelése és az optimális működtetés biztosítása
– a közlekedési rendszerek kialakítására és működtetésére vonatkozó tervek áttanulmányozása és elbírálása
– a technikusok tevékenységének irányítása
– együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel
– a szakterületén megjelenő publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése
Jellemző munkakörök:
– Forgalomtechnikai szaktanácsadó
– Gépjárműüzemi szakmérnök
– Hangármérnök
– Jelzőberendezések mérnöke
– Közlekedési építőgépész-mérnök
– Közlekedéstervező mérnök
– Városi közlekedési szakmérnök
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– Vasúttervező
– Vasútüzemi szakmérnök
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3122 Közlekedési technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2123 Építészmérnök

l.

Építményeket, pl. lakóépületeket, középületeket, gazdasági épületeket, városrészeket és tájképi rendszereket tervez, épületszerkezeteket méretez, illetve meghatározza a kivitelezéshez szükséges építéstechnológiát, valamint a fentiekre vonatkozóan kutatásokat folytat és tanácsokat ad.

11
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Feladatai:
– építészeti elméletek, módszerek kidolgozása és alkalmazása
– épületek tervezése, azok megvalósítására, illetve helyreállítására vonatkozóan részletes leírás és tervek készítése
– tervezés helyszínének szemrevételezése és felmérése
– az építéssel kapcsolatos építéstechnológia megtervezése és megszervezése
– a kivitelezés irányítása és koordinálása, a minőség folyamatos ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása, a kész épület műszaki átadása
– kapcsolattartás az ügyféllel, folyamatos egyeztetés a különböző szakágak (épületgépészet, statika) és
hatóságok (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, tűzoltóság, vagyonvédelem, műemlékvédelem stb.) képviselőivel
– a városi területek tervezése és kialakításuk összehangolása, a hatályos jogszabályok (pl. Területfejlesztési és -rendezési törvény, önkormányzati rendeletek) figyelembevételével, valamint igazgatási
munka ellátása az önkormányzatoknál
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Jellemző munkakörök:
– Építész
– Építész kivitelező
– Építész tervező
– Építészeti fejlesztő mérnök
– Magasépítő (építész) üzemmérnök
– Tájépítész
– Településfejlesztő és -üzemeltető mérnök
– Település-üzemmérnök
– Urbanisztikai mérnök
– Városépítész

at

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2124 Építőmérnök
3123 Építésztechnikus

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2124 Építőmérnök
Építményeket tervez, szerkezeteket méretez, építkezéseket irányít, kutatásokat folytat és technológiai tanácsokat ad.
Feladatai:
– építőmérnöki elméletek, módszerek kidolgozása, kutatások folytatása
– ipari épületek, épületszerkezetek, hidak, alagutak, vízműtárgyak tervezése, méretezése és kivitelezése
– építési módszerek, anyagok és minőségi szabványok meghatározása, építési munkák irányítása
– meglevő építmények fenntartásának és javításának szervezése és irányítása
– vízgazdálkodási és földmérési feladatok ellátása
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– beruházások szervezése, műszaki ellenőrzése
– hatósági koordinációs és irányító feladatok ellátása
– anyagok vizsgálata, minőség-ellenőrzés
Jellemző munkakörök:
– Építményfenntartó üzemmérnök
– Építő üzemmérnök
– Közlekedésépítő mérnök
– Szerkezetépítő mérnök
– Vízépítő mérnök
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2123 Építészmérnök
3123 Építésztechnikus

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

r1

2125 Mezőgazdasági mérnök

uá

Mezőgazdasági termeléssel (növénytermelés, állattenyésztés) kapcsolatosan kutatásokat folytat, elméleteket és termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, valamint tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a
szakmai feladatokat.
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Feladatai :
– termesztendő növények kutatása, termesztési módok kidolgozása és alkalmazása
– a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata
– a növények tulajdonságainak vizsgálata, kísérletek végzése, növények nemesítése
– állattenyésztéssel kapcsolatos kutatás, tenyésztési eljárások kidolgozása és alkalmazása
– legelőterületek gazdaságos hasznosításának vizsgálata és erre vonatkozóan módszerek kidolgozása
– növénytermesztési és állattenyésztési szakmai tanácsok adása
– szaktanácsadás és szakértői tevékenység ellátása (termésbecslés, agrotechnikai munkák, kárfelmérés
stb.)
– a gazdák tájékoztatása a piaci információkról, jogszabályokról, támogatási formákról
– a gazdák űrlapokkal történő ellátása, őstermelői igazolványok kiadása

H
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Jellemző munkakörök:
– Agrárkémikus agrármérnök
– Agrármérnök
– Agronómus
– Állattenyésztési üzemmérnök
– Állattenyésztő mérnök
– Gazdajegyző
– Gazdasági agrármérnök
– Kertészmérnök
– Környezetgazdálkodási agrármérnök
– Növénytermesztési mérnök
– Növénytermesztési üzemmérnök
– Növényvédelmi szakmérnök
– Szántóföldi növénytermelési mérnök
– Takarmánygazdálkodási mérnök
– Vadgazdamérnök
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2126 Erdő- és természetvédelmi mérnök
3124 Mezőgazdasági technikus
3125 Erdő- és természetvédelmi technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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2126 Erdő- és természetvédelmi mérnök
Különböző erdőgazdaságokban és erdészetekben, önkormányzatoknál, valamint a szakminisztériumban
az erdőgazdálkodással és természetvédelemmel összefüggő szakmai feladatokra vonatkozóan kutatásokat
végez, elméleteket és termelési eljárásokat dolgoz ki, valamint tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a
szakmai feladatokat.
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Feladatai:
– az ország erdőterületeinek, élőfakészletének növelése, az erdők hasznosításának tervezése és egészségi állapotának megóvása
– fakitermelés, erdősítés, telepítés, vadgazdálkodás és közjóléti szolgáltatások tervezése, szervezése
– fafajok szaporításának és nevelésének kutatása, erre vonatkozó módszerek kidolgozása, faiskolák
működtetésének tervezése
– a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata
– az erdei melléktermékek gyártásának tervezése és hasznosítása
– szakmai tanácsok adása
– az élővilág védelmének kutatása, új vagy továbbfejlesztett módszerek kidolgozása
– vadon élő állat- és növényvilág megfigyelése, általános védelmének megszervezése
– a természeti értékek feltárása, segédkezés a védetté nyilvánítási eljárásban (föld-, levegő-, ásvány-,
forrás-, barlang-, növény-, állatvilág védelme)
– ásványtársulások, ősmaradványok vélt lelőhelyének vizsgálata
– nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek fokozott ellenőrzésének és védelmének biztosítása
Jellemző munkakör:
– Meliorációs üzemmérnök

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2114 Fa- és könnyűipari mérnök
3125 Erdő- és természetvédelmi technikus

al
an

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2127 Környezetvédelmi mérnök

A környezetkárosító hatások mérséklését, kiküszöbölését és megelőzését ellenőrzi vagy irányítja.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– a hatályos rendelkezések és jogszabályok ismerete és figyelemmel kísérése
– a környezetvédelmi szakhatóságokhoz, szervezetekhez beérkező kérelmek véleményezése és elbírálása
– a törvények betartásának felügyelete, korlátozó intézkedések bevezetése, a helyzetet felmérő ellenőrző mérések elvégzése
– az ipari vagy mezőgazdasági üzemek tevékenységének a hatályos jogszabályokhoz igazítása, a melléktermékek és hulladékok termelésbe való visszaforgatása
– a gyártási folyamatokhoz környezetbarát technológia keresése, kidolgozása
– az új termékek és technológiák bevezetésének előkészítése, a szükséges szakhatósági engedélyek
megszerzése
– a fejlesztési célkitűzések, szerződések környezetvédelmi előkészítése
– a felügyelete alá tartozó technikusok tevékenységének irányítása
– együttműködés más területen dolgozó szakemberekkel
– a környezetvédelemmel kapcsolatos publikációk figyelemmel kísérése
– tudományos cikkek és beszámolók készítése
Jellemző munkakör:
– Környezetvédelmi berendezések mérnöke
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2126 Erdő- és természetvédelmi mérnök
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3125 Erdő- és természetvédelmi technikus
3126 Környezetvédelmi technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2129 Egyéb mérnökök

-tő
r1
uá

20

213 Számítástechnikai foglalkozások

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Állat-egészségügyi üzemmérnök
– Csomagolásfejlesztő mérnök
– Értékmegállapító mérnök
– Fejlesztőmérnök
– Gépkönyvszerkesztő mérnök
– Hatásfokmérnök
– Hidrológus mérnök
– Iparági mérnök
– Ipari szervező mérnök
– Képmérnök
– Műszaki iskola tanszéki üzemmérnöke
– Szerviz-üzemmérnök
– Témavezető mérnök
– Terítékrajz-tervező mérnök

l.

Ide tartoznak a 211-212-es alcsoportból a máshová nem sorolható mérnökök.

2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató)

al
an

Kutatja, továbbfejleszti és kidolgozza a számítástechnikai fogalmakat és módszereket, alkalmazza ezeket
vagy tanácsokat ad ezek alkalmazására.

at

ál

yt

Feladatai:
– számítógépek, számítógépes információs rendszerek, számítógépes tervező és folyamatszabályozó
rendszerek elveinek és működési módjainak kutatása, szoftverek, adatállományok, adatbázisok, szakértői rendszerek és robottechnikák tervezése és kifejlesztése
– a felmerült gazdasági, termelési, műszaki és egyéb döntési problémák modellezése és számítógéppel
történő megoldása
– hardverek fejlesztése

H

Jellemző munkakörök:
– Gazdasági informatikus
– Hardverfejlesztő
– Információrendszer-szervező
– Operációkutató
– Programelméleti kutató
– Rendszerelemző
– Rendszerfejlesztő
– Rendszertervező
– Számítástechnikai modellkészítő
– Számítástechnikai modelltervező
– Számítógéprendszer-programozó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2132 Számítástechnikai szervező
2133 Szoftverfejlesztő, informatikus
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2132 Számítástechnikai szervező
Szervezi a szoftverkészítést és az adatfeldolgozást, összehangolja a feladatban részt vevő szakemberek
munkáját.

-tő

l.

Feladatai:
– a felhasználók igényeinek és problémáinak az elemzése
– a tervezési alternatívák felvázolása, költség-haszon elemzések készítése, a feladat megoldására javaslat készítése, a rendszerterv kidolgozása, a rendszer- és felhasználói programok elkészíttetése, a rendszer teljes körű tesztelésének és beindításának megszervezése
– a szoftverüzemeltetés körülményeinek meghatározása
– adatbanki tevékenységek szervezése, irányítása

uá

r1

Jellemző munkakörök:
– Folyamatszervező
– Rendszerszervező
– Számítástechnikai belső szervező

20

2133 Szoftverfejlesztő, informatikus

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató)
2133 Szoftverfejlesztő, informatikus
2515 Üzemgazdász, ügyvitelszervező
3132 Számítástechnikai programozó

al
an

A számítógép operációs rendszerének ismeretében programokat, rutinokat ír, általában nem magas szintű
programozási nyelven, hanem a gépi kódhoz közelebbi, assembly nyelven. Munkája kiterjed az alkalmazási, illetve az üzemeltetési nagygépes és kisgépes, Pc-s környezetre (területre).

at

ál

yt

Feladatai:
– programok, illetve programcsomagok felkutatása, kipróbálása és alkalmazásba vonása
– célfeladatok megoldása magas szintű programnyelveken nem hozzáférhető fejlesztői szoftverekkel
– a felhasználói programok tesztelése, illetve futása során felmerült hibák okainak felderítése, a felhasználói programozók munkájának segítése, tanácsok adása
– operációs rendszerek generálása, hangolása és az üzemeltetési környezet kialakításában való szakmai
közreműködés

H

Jellemző munkakörök:
– Programtervező
– Rendszerprogramozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató)
3132 Számítástechnikai programozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2139 Egyéb, magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozások
Ide tartoznak a 213-as alcsoportból a máshová nem sorolható, magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozású dolgozók.

100

Jellemző munkakörök:
– Rendszergazda
– Számítástechnikai főmunkatárs
– Számítástechnikai munkatárs
– Számítógép-műszaki előadó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

214 Természettudományi foglalkozások

l.

2141 Fizikus

-tő

Megfigyeli, leírja és kísérletezés útján reprodukálja az anyagi világ jelenségeit, elméleti modelleket alkot
és ellenőriz, alkalmazza az eredményeket.

11
20

al
an

Jellemző munkakörök:
– Alkalmazott fizikus
– Atomfizikus
– Biofizikus
– Elméleti fizikus
– Kísérleti fizikus
– Lézerfizikus
– Magfizikus
– Matematikai fizikus
– Molekulafizikus
– Üzemfizikus

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– matematikai elméletek alkalmazásával és számítógépek felhasználásával fizikai jelenségek leírására
alkalmas hipotézisek alkotása
– az elméleti modellek kísérletekkel történő ellenőrzése a mechanika, a termodinamika, az optika, az
akusztika, az elektromosság, a mágnesesség, az elektronika, a magfizika stb. területén
– a természetes körülmények között megfigyelt és kísérletekben megismételt természeti jelenségek
elemzése, rendszerezése
– az eredmények alkalmazása a biológia, a kémia, a mérnöki és egyéb tudományok területén
– tudományos közlemények készítése

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2142 Csillagász
2146 Geológus, geofizikus

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2142 Csillagász
Megfigyeléseket és elméleti kutatásokat végez, hogy bővítse ismereteinket a világegyetem kialakulásáról,
fejlődéséről és jelenlegi állapotáról.
Feladatai:
– a világegyetem szerkezetére és fejlődésére vonatkozó elméleti modellek alkotása és ellenőrzése
– az égitestek és a csillagászati jelenségek megfigyelése, elemzése és értelmezése
– a naprendszer, a csillagok, a csillagrendszerek, a csillagközi anyagok, a pulzárok tulajdonságainak,
jellegzetességeinek meghatározása
– a légi és tengeri navigáció számára táblázatok összeállítása
– tudományos közlemények készítése

101

Jellemző munkakörök:
– Asztrofizikus
– Asztrometrikus
– Kozmológus
– Napfizikus
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2141 Fizikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

l.

2143 Meteorológus

r1

-tő

Időjárási, éghajlati és légköri jelenségekkel és folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, részletes és
hosszú távú időjárási előrejelzést készít, tájékoztatja a légi közlekedést, hajózást, mezőgazdaságot, valamint a lakosságot.

11
20

Jellemző munkakörök:
– Agrármeteorológus
– Biometeorológus
– Időjárás-előrejelző
– Klimatológus

.j
an

uá

Feladatai:
– időjárási, éghajlati és légköri jelenségekkel kapcsolatos kutatások végzése, időjárási és éghajlati modellek kidolgozása
– a levegő mozgásának, hőmérsékletének, nedvességtartalmának, valamint a felhőképződésnek, a csapadék keletkezésének, az elektromos jelenségeknek és a napsugárzásnak a vizsgálata
– a meteorológiai állomások adatainak elemzése és értelmezése, időjárási előrejelzések készítése a légi
közlekedés, a hajózás, a mezőgazdaság részére, a lakosság tájékoztatása
– a köd eloszlatására, az eső kiváltására és más időjárás befolyásolására irányuló kísérletek végzése
– tudományos közlemények készítése

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

yt

2144 Vegyész

ál

Kémiai és biokémiai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, új anyagokat és vegyületeket dolgoz
ki, minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves és szervetlen kémia területén.

H

at

Feladatai:
– szerves és szervetlen vegyületek összetételével, tulajdonságaival, átalakulásával, szintézisével és a
kémiai reakciók mechanizmusával kapcsolatos kutatások végzése
– ipari, mezőgazdasági, kozmetikai és gyógyászati célokra anyagok és eljárások kidolgozása és továbbfejlesztése
– nyersanyagok és késztermékek minőség-ellenőrzésére analitikus programok összeállítása
– tudományos közlemények készítése

Jellemző munkakörök:
– Analitikus kémikus
– Biokémikus
– Élelmiszer-kémikus
– Gyógyszerkutató
– Molekulaszerkezet-kutató
– Szerveskémikus
– Szervetlenkémikus

102

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2115 Vegyészmérnök
2145 Farmakológus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2145 Farmakológus
Vizsgálja a gyógyszerek és ehhez hasonló anyagok élő szervezetre gyakorolt hatását és gyógyszereket
fejleszt ki a betegségek kezelésére és megelőzésére.

2146 Geológus, geofizikus

uá

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2115 Vegyészmérnök
2144 Vegyész
2148 Biológus, botanikus, zoológus, ökológus
2212 Szakorvos
2215 Gyógyszerész
2216 Szakgyógyszerész

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a gyógyszereknek és más kémiai anyagoknak az anyagcserére, a sejtnövekedésre és -reprodukcióra,
az emésztésre és más életfolyamatokra gyakorolt hatásának az elemzése
– gyógyszer-adagolási kísérletek végzése
– új gyógyszerek és sztenderdizált gyártási módszerek kifejlesztése
– a különböző, szervezetbe kerülő kémiai anyagok, pl. élelmiszer-színezékek és tartósítóanyagok emberi és állati sejtekre, szövetekre, szervekre és életfolyamatokra gyakorolt hatásának vizsgálata
– tudományos közlemények készítése

al
an

Vizsgálja a földkéreg szerkezetét, összetételét és a föld belsejében zajló folyamatokat; kutatásokat végez
a szénhidrogének, ásványvizek és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére, valamint programokat dolgoz ki a felszínre hozatalukra.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– a földkéreg összetételének és szerkezetének, valamint a kőzeteknek, ásványoknak és kövületeknek a
vizsgálata a Föld kialakulását befolyásoló folyamatok meghatározása, az élőlények evolúciójának
nyomon követése, a geológiai képződmények természetének és korának megállapítása céljából
– tereptanulmányok, fúrási és geológiai tesztelő programok tervezése és vezetése
– a Föld gravitációs és mágneses mezőinek feltérképezése
– a vulkánok működésének tanulmányozása, a földrengések nyomán fellépő földmozgások mérése, a
természeti katasztrófák előrejelzése
– a kőolaj, a földgáz és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyeinek feltérképezése, méretének megállapítása és kitermelésük megtervezése
– geológiai és geofizikai tanulmányok végzése gátak, hidak, alagutak és nagyobb épületek építésekor
– tudományos közlemények, valamint térképek, grafikonok és diagramok készítése
Jellemző munkakörök:
– Mineralógus
– Paleontológus
– Szeizmológus
– Térképész

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2112 Földmérő és térinformatikai mérnök
2141 Fizikus

103

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2147 Matematikus
Matematikai fogalmakat és elméleteket dolgoz ki és fejleszt tovább, alkalmazza ezeket a természet- és
társadalomtudományok területén, valamint a gazdaságban.

uá
.j
an

Jellemző munkakörök:
– Alkalmazott matematikus
– Biztosítási matematikus
– Elméleti matematikus
– Közgazdasági programozó matematikus
– Programozó matematikus
– Programtervező matematikus

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az algebra, a geometria, a számelmélet, a logika problémáinak és tételeinek tanulmányozása, a hipotézisek és az alternatív matematikai elméletek ellenőrzése
– matematikai elvek, modellek és módszerek alkalmazása az iparban, a mezőgazdaságban, az egészségügyben, valamint a természet- és társadalomtudományok területén
– vezetési és munkaszervezési kérdések logikai elemzése, a problémák matematikai modellezése
– nyugdíj-, életbiztosítási, társadalombiztosítási és más biztosítási rendszerek tervezése és bevezetése
– közgazdasági problémák matematikai modellalkotása és a program számítógépes megvalósítása
– számítógépes programok kidolgozása
– tudományos közlemények készítése

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató)
2516 Statisztikus

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2148 Biológus, botanikus, zoológus, ökológus

yt

Az élő szervezettel, annak életjelenségeivel és az élő és élettelen környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos vizsgálatokat tervez és végez.

H

at

ál

Feladatai:
– a növények és az állatok eloszlásbeli, strukturális és funkcionális jellemzőinek vizsgálata
– állat- és növényfajok azonosítása és osztályozása
– növekedéssel, szaporodással, öröklődéssel kapcsolatos kísérletek tervezése és végrehajtása
– mikroorganizmusok (pl. vírusok, baktériumok, gombák és algák), valamint emberi, állati és növényi
sejtek és szövetek szerkezetének és működésének vizsgálata
– emberi, állati és növényi kórokozók és toxinok azonosítása és hatásuk vizsgálata
– genetikai és génmanipulációs kísérletek végzése, új növény- és állatfajták nemesítése
– az élőlények és környezetük kölcsönhatásainak vizsgálata és szaktanácsadás az ezzel összefüggő gyakorlati kérdésekben
– tudományos közlemények készítése
Jellemző munkakörök:
– Bakteriológus
– Biotechnológus
– Fiziológus
– Genetikus
– Humánbiológus
– Humánökológus
– Mikrobiológus

104

– Ornitológus
– Orvosbiológus
– Sejtbiológus
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2141 Fizikus
2144 Vegyész
2212 Szakorvos
2215 Gyógyszerész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

-tő

Ide tartoznak a 214-es alcsoportból a máshová nem sorolható természettudósok.

l.

2149 Egyéb természettudományi foglalkozások

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2190 Egyéb műszaki foglalkozások

.j
an

uá

219 Egyéb műszaki foglalkozások

Ide tartoznak a 21-es csoportból a máshová nem sorolható műszaki foglalkozású dolgozók.

H

at
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yt

al
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Jellemző munkakörök:
– Alkalmazástechnikai szaktanácsadó
– Beruházási ellenőr
– Gyártás-előkészítő
– Gyártásfejlesztő
– Gyártástervező
– Gyártmányfejlesztő
– Gyártmánytervezési előadó
– Gyártmánytervező
– Munkaszervező
– Műszaki átvevő
– Műszaki beruházó
– Műszaki előkészítő
– Műszaki fejlesztő
– Műszaki felügyelő (színpadi)
– Radiológus
– Selejtanalitikus
– Színpadmester, porondmester
– Világítási felügyelő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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22

EGÉSZSÉGÜGYI – FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ – FOGLALKOZÁSOK
221 Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások
2211 Általános orvos
Megvizsgálja a beteget, felállítja a diagnózist, a különböző betegségekre, sérülésekre megfelelő gyógyszert ír fel vagy egyéb gyógykezelést ír elő.
Általános orvosi diplomával rendelkezik, nincs szakvizsgája. Tevékenységét szakorvos(ok) szükség szerinti igénybevételével végzi.

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2212 Szakorvos

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükség
esetén szakorvosi vizsgálatra, fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása
– tanácsadás és szűrés az egészséges lakosság részére
– közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása
– egészségnevelés és egészségügyi felvilágosítás
– ügyeleti szolgálat ellátása
– orvosszakértői tevékenység végzése, látlelet kiadása
– halottvizsgálat

2212 Szakorvos

al
an

20

Megvizsgálja a beteget, felállítja a diagnózist és szakorvosi kezelést nyújt az adott betegségre, gyógyszert
ír fel vagy más gyógykezelést ír elő vagy végez. Az általános orvosi diploma mellett szakvizsgával is
rendelkezik.

at

ál

yt

Feladatai:
– a beteg vizsgálata, gyógykezelése, a beteg egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja
– tanácsadás és szűrés az egészséges lakosság részére
– egészségnevelés és egészségügyi felvilágosítás
– ügyeleti szolgálat ellátása
– orvosszakértői tevékenység végzése, látlelet kiadása
– halottvizsgálat
– tudományos kutatás, tudományos közlemények készítése

H

Jellemző munkakörök:
– Altatóorvos
– Belgyógyász
– Bőr- és nemibeteg szakgondozás orvosa
– Foglalkozás-egészségügyi orvos
– Fül-orr-gégész
– Gyermekgyógyász
– Házi gyermekorvos
– Háziorvos
– Közegészségtan-járványtan szakorvosa
– Laboratóriumi vizsgálatokat végző orvos
– Mentőorvos
– Neurológus
– Onkológus
– Ortopédorvos
– Pszichiáter
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rehabilitációs orvos
Reumatológus
Röntgenorvos
Sebész
Szemész
Szülész-nőgyógyász
Tbc és pulmonológiai szakgondozás orvosa
Természetgyógyász orvos
Urológus
Vérellátó orvos

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2211 Általános orvos

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

Felügyelő szakfőorvos irányításával fogászati kezeléseket végez.

r1

2213 Fogorvos

al
an

20

11

.j
an

uá

Feladatai:
– az új betegek megvizsgálása, kezelőlappal való ellátása, beosztása és a diagnózis megállapítása
– más szakterületen dolgozó orvosok kérésére gócvizsgálat végzése
– a betegek rágóképességének helyreállítása (húzás, tömés, gyökértömés, fix pótlások, kivehető fogsor)
– a lyukas fogak fúrása és megfelelő előkészítés után a tömés elhelyezése
– a fogak gyökérkezelése, csavarmenetes tűkkel az elbomlott szövetek eltávolítása, a gyökércsatorna kitágítása és fertőtlenítő oldattal való átmosás után a tömés elhelyezése
– a töméssel nem menthető fogak kihúzása
– a hidat vagy koronát tartó fogak lecsiszolása, a lecsiszolt fogakról vagy a fogatlan szájról minta vétele, a lenyomat alapján a pótlás elkészíttetése és próba után a beteg szájába való elhelyezése
– a betegek fogszakorvoshoz irányítása, az íny- és szájbetegségek kezelése, fogkő eltávolítása, a felrepedt vagy egyéb módon sérült nyálkahártya összevarrása
– iskolafogászati feladatok ellátása
– a fogászati eszközök sterilizálásának és a rendelő tisztaságának ellenőrzése, az anyag- és eszközellátás biztosítása
– a betegek tájékoztatása a fogápolással, az utókezeléssel és a fogművek használatával kapcsolatban

yt

Jellemző munkakör:
– Körzeti fogorvos

at

ál

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2214 Fogszakorvos
3233 Fogászati asszisztens
3248 Fogtechnikus

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2214 Fogszakorvos
Fog- és szájbetegségeket diagnosztizál és kezel.
Feladatai:
– az új betegek megvizsgálása, kezelőlappal való ellátása, beosztása és a diagnózis megállapítása
– más szakterületen dolgozó orvosok kérésére gócvizsgálat végzése
– a betegek rágóképességének helyreállítása (húzás, tömés, gyökértömés, fix pótlások, kivehető fogsor)
– a lyukas fogak fúrása és megfelelő előkészítés után a tömés elhelyezése
– a fogak gyökérkezelése, csavarmenetes tűkkel az elbomlott szövetek eltávolítása, a gyökércsatorna kitágítása és fertőtlenítő oldattal való átmosás után a tömés elhelyezése
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– a töméssel nem menthető fogak kihúzása
– rögzített pótlás vagy kivehető fogsor készítése
– a hidat vagy koronát tartó fogak lecsiszolása, a lecsiszolt fogakról vagy a fogatlan szájról minta vétele, a lenyomat alapján a pótlás elkészíttetése és próba után a beteg szájába való elhelyezése
– a betegek szakrendelésre irányítása, az íny- és szájbetegségek kezelése, fogkő eltávolítása, a felrepedt
vagy egyéb módon sérült nyálkahártya összevarrása
– szájsebészeti beavatkozások végzése
– rendőrségi ügyekben látlelet felvétele
– iskolafogászati feladatok ellátása, fogszabályozás
– a fogászati eszközök sterilizálásának és a rendelő tisztaságának ellenőrzése, az anyag- és eszközellátás biztosítása
– a betegek tájékoztatása a fogápolással, az utókezeléssel és a fogművek használatával kapcsolatban

-tő
r1

11

2215 Gyógyszerész

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2213 Fogorvos
3233 Fogászati asszisztens
3248 Fogtechnikus

l.

Jellemző munkakörök:
– Fogszakorvos (fog- és szájbetegségek)
– Fogszakorvos (gyermekfogászat és fogszabályozás)
– Fogszakorvos (ortodoncia)
– Gyermekfogász
– Szájsebész

20

A gyógyszereket, illetve a gyógyhatású készítményeket elkészíti, kiadja, értékesíti és részt vesz a kutatásukban, fejlesztésükben és a nagyüzemi gyártásukban.

H
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Feladatai:
– gyógyszertárakban az alapanyagok és a gyári készítmények szakszerű tárolása, nyilvántartása és a
gyógyszerek kiadása
– a gyógyszer használatának, eltartásának és fontosabb mellékhatásainak ismertetése
– orvosi vény alapján a rendelkezésére álló alapanyagokból gyógyszer készítése
– a gyógyszertár gazdaságos üzemeltetése, adminisztrációs tevékenységének irányítása, kapcsolattartás
a szállítókkal
– az alapanyagokból kész gyógyszert előállító ipari üzemek irányítása
– a gyógyszerkészítmények összemérése, a gyártási műveletek figyelemmel kísérése, a technológiai és a
nemzetközi szakmai előírások betartásának biztosítása
– a gyógyszerek csomagolásának ellenőrzése és a készítmények megfelelő minőségének, kiadhatóságának biztosítása
– az üzem szakmai és gazdasági adminisztrációjának irányítása
– elméleti és kísérleti tudományos tevékenység folytatása
– gyógyszerek ellenőrzéséhez új vizsgálati módszerek kidolgozása
– az új alapanyagoknak megfelelő gyógyszerforma kialakítása, stabilitásának és eltarthatóságának vizsgálata
– a gyógynövények hatóanyag-tartalmának és gyógyszerré fejlesztésének kutatása
Jellemző munkakörök:
– Beosztott gyógyszerész fekvőbeteg-intézetben
– Beosztott gyógyszerész közforgalmú gyógyszertárban
– Gyógyszerész gyógyszerkutatásban
– Gyógyszerész gyógyszer-külkereskedelemben
– Gyógyszerész iparban
– Gyógyszerész közforgalmú gyógyszertárban
– Gyógyszerész közigazgatásban
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– Gyógyszerész nagykereskedelemben
– Klinikai (konzulens) gyógyszerész (fekvőbeteg-gyógyintézetben)
– Vezető gyógyszerész fekvőbeteg-intézetben
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2216 Szakgyógyszerész
3234 Gyógyszertári asszisztens
3235 Gyógyszerellátási szakasszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2216 Szakgyógyszerész

-tő

l.

Kiemelt feladatokat lát el a gyógyszerek, illetve gyógyhatású készítmények elkészítése, kiadása, értékesítése, kutatása, fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során.
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Feladatai:
– új hatóanyagok előállítása, illetve elkülönítése, a szer biológiai (farmakológiai) hatásának megvizsgálása, a nagyüzemi gyártás technológiájának kidolgozása (gyógyszerkutatás)
– az újonnan megjelenő gyógyszerek hivatalos törzskönyvezése, az elnevezés és a minőségi követelmények meghatározása, a jellemző tulajdonságok és az adagolás leírása (gyógyszerregisztrálás és
sztenderdizálás, gyógyszerbevezetés)
– a gyógyszerkészítési és kiszerelési munkafolyamatok irányítása gyógyszervegyészeti nagyüzemekben
– a nem kielégítő stabilitású vagy egyedi, orvos által meghatározott összetételű gyógyszerek elkészítése
gyógyszertárakban
– a gyógyászati felhasználásra kerülő anyagok, gyógyszerek minőségének és összetételének megvizsgálása laboratóriumi eszközökkel (gyógyszerkészítés, gyógyszerellenőrzés)
– a gyógyszerek szakszerű tárolása és a raktárkészletek helyes mennyiségi kiképzésének biztosítása
(gyógyszerraktározás, tárolás)
– a gyógyszerszükséglet felmérése, a gyógyszerek beszerzése, elosztása és a gyógyszerkészletek menynyiségi kialakítása (gyógyszergazdálkodás)
– a csak külföldről beszerezhető, gyógyászati szempontból nélkülözhetetlen gyógyszerek körének meghatározása
– a hazai gyógyszerkészítmények nyilvántartása, kémiai, farmakológiai hatásának pontos leírása, a külföldi értékesítés elősegítése
– gyógyszerszabadalmak, gyógyszerüzemek és gyógyszergyári berendezések külföldi értékesítésének
szakmai előkészítése (gyógyszerexport, -import)
– az új gyógyszerkészítmények, a régi gyógyszerek esetleges újabb felhasználási területeinek és a
gyógyszergazdálkodás problémáinak ismertetése különböző fórumokon, szakorvosi munkaértekezleteken, területi orvosértekezleteken, orvostovábbképző konferenciákon, külföldi kongresszusokon,
konferenciákon stb. (gyógyszerismertetés)
– a gyógyszerek kiadása és a betegek tájékoztatása a készítmény adagolásáról, illetve az esetleges mellékhatásokról, a lakosság körében egészségnevelő munka végzése
– egészségügyi okokból, illetve a korszerű és gazdaságos terápia kialakítása céljából a gyógyszerfelhasználás területi eloszlásának és időbeli alakulásának figyelemmel kísérése, a gyógyszerfelhasználás elemzése (gyógyszerutilizáció)

Jellemző munkakörök:
– Szakgyógyszerész (biológiai gyógyszerellenőrzés)
– Szakgyógyszerész (egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás)
– Szakgyógyszerész (gyógynövényismeret)
– Szakgyógyszerész (gyógyszer-technológia)
– Szakgyógyszerész (gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés)
– Szakgyógyszerész (gyógyszerhatástan)
– Szakgyógyszerész (kémiai, fizikai-kémiai gyógyszerellenőrzés)
– Szakgyógyszerész (klinikai laboratóriumi vizsgálatok)
– Szakgyógyszerész (közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok)
– Szakgyógyszerész (mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés)
– Szakgyógyszerész (praeparativ-kémiai laboratóriumi vizsgálatok)
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– Szakgyógyszerész (toxikológia)
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2215 Gyógyszerész
3234 Gyógyszertári asszisztens
3235 Gyógyszerellátási szakasszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

222 Humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások
2221 Közegészségügyi felügyelő

r1

-tő

l.

Az egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében ellenőrzi a közegészségügyi rendelkezések betartását; figyelemmel követi működési területének
közegészségügyi-járványügyi helyzetét.
Hatósági jogkört gyakorol a megyei, városi tisztifőorvos által meghatározott feladatkörben.
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Feladatai:
– egészségügyi intézményekben, iskolákban, éttermekben, valamint élelmiszereket, gyógyszereket és
kozmetikai szereket gyártó és forgalmazó helyeken a közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenőrzése
– a lakosság egészségi állapotának és az egészséget veszélyeztető környezeti és életmódbeli tényezőknek figyelemmel kísérése
– a fertőző betegségek terjedésének nyomon követése, a megelőzés módjának meghatározása és végrehajtásának ellenőrzése
– a kórházakban és az otthonukban ápolt fertőző betegek környezetének ellenőrzése, a fertőtlenítés
megszervezése és ellenőrzése
– részvétel az ételmérgezések és a foglalkozási ártalmak kivizsgálásában, a megelőző intézkedések kidolgozásában
– az egészségre káros rovarok és rágcsálók elleni védekezés ellenőrzése
– működési területének megbetegedési adatairól számítógépes nyilvántartás vezetése, az adatok alapján
a közegészségügyi-járványügyi helyzet meghatározása
– közegészségügyi szakvélemények készítése
– közegészségügyi-járványügyi ártalmak megelőzése, elhárítása érdekében hatósági jogkörében intézkedik
– részt vesz a szabálysértési eljárásokban, helyszíni bírságot szab ki

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Kórház-higiénikus
– Üzemi higiénikus

H

at

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3241 Közegészségügyi-járványügyi ellenőr
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2222 Optometrista
Megvizsgálja a szemet, szemüveget és kontaktlencsét ír fel, tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a megfelelő világítás kiválasztásához.
Feladatai:
– a látásproblémák meghatározása szemvizsgálatokkal
– szemüveg és kontaktlencse felírása, a kontaktlencse használatának és gondozásának megtanítása
– a látásproblémák kialakulásának, illetve a problémák súlyosbodásának elkerülése érdekében különböző (nem orvosi hatáskörbe tartozó) kezelések, gyakorlatok ajánlása
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– tanácsadás a világítóberendezésekkel és azok elhelyezésével kapcsolatban
– szükséges esetben a betegek orvoshoz irányítása
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2212 Szakorvos
7446 Látszerész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2223 Dietetikus

l.

Egészségügyi vagy közétkeztetést ellátó intézményekben összeállítja a diétás étrendet és táplálkozási tanácsokat ad.

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3244 Diétás nővér

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Élelmezési üzemvezető dietetikus
– Élelmezésvezető (vezetői funkció nélkül)
– Táplálkozási és dietetikai szaktanácsadó
– Terápiás dietetikus

uá

r1

-tő

Feladatai:
– kórházakban vagy különböző gyógyintézetekben a kórformák szerinti vagy az egyedi diétás étrend
megtervezése, diétás tanácsadás, megelőzés és gondozás
– egészségügyi intézményekben és a közétkeztetés különböző területein közétkeztetési feladatok ellátása, az élelmezési üzem munkájának szervezése, vezetése, működtetése
– a lakosság táplálkozásával, diétás ellátásával és élelmezésével kapcsolatos táplálkozási és dietetikai
szaktanácsadói, irányítói és szervezési munka végzése

2224 Gyógytornász

al
an

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

Az orvosi diagnózis és a beteg vizsgálata alapján megtervezi és végrehajtja a fizioterápiás kezelést.
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Feladatai:
– a mozgásszervi és a különböző egyéb (pl. belgyógyászati, onkológiai, geriátriai) betegségekben szenvedők funkcionális vizsgálata, az eredmények dokumentálása
– rövid és hosszú távú kezelések meghatározása, a terápiás terv kidolgozása és megvalósítása
– egyéni és csoportos mozgásterápiás módszerek alkalmazása
– elektro-, balneo-, hidro- és klimatoterápiás eljárások alkalmazása
– a gyógyászati segédeszközök használatának megtanítása
– a kezelések, a gyógyulás folyamatának dokumentálása, a kezelőorvos tájékoztatása
– tanácsadás a betegeknek az otthon végzendő gyakorlatok végrehajtására és az életmódra vonatkozóan
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2442 Konduktor
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2225 Védőnő
A nő-, az anya-, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családgondozás területén önállóan felvilágosító és megelőző gondozási tevékenységet végez.
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Feladatai:
– nővédelem területén szűrővizsgálatok szervezésében és elvégzésében való részvétel
– családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás
– a várandós anyák felkészítése a szülésre, a kismamaklubok, szülésre felkészítő tanfolyamok vezetése
– a gyermekágyas anyák ápolása, gondozása, a szoptatás módszereinek megtanítása
– tanácsadás a gyermekek táplálásával, gondozásával kapcsolatban
– a gyermek egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettségének a megelőzése, felismerése, szűrővizsgálatok elvégzése a családlátogatások során, a tanácsadáson, illetve az oktatási intézményekben
– egészségnevelés a szenvedélybetegségek megelőzésének területén
– a krónikusan beteg gyermekek életvitelének segítése
– védőoltásokkal összefüggő szervezési és egészségnevelési feladatok ellátása

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Családvédelmi szolgálatos védőnő
– Ifjúsági védőnő
– Kórházi védőnő
– Körzeti védőnő

uá

r1

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2443 Egészségnevelő
3221 Gondozó
3222 Szakgondozó

.j
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2226 Mentőtiszt

11

Sürgős segítséget nyújt a beteg vagy sérült személynek a baleset, illetve a rosszullét helyszínén, valamint
a gyógyintézetbe szállítás alatt.
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yt
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an
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Feladatai:
– a beteg vizsgálata, elsősegélyben részesítése, gyógykezelése a gyógyintézetbe kerülésig az egészségi
állapot őrzése, illetve javítása érdekében
– a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló, meghatározott orvosi beavatkozások
szakszerű és biztonságos ellátása (pl. légzésbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülésvezetés)
– mentőápolók munkájának irányítása
– a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken),
tömeges balesetek esetén egészségügyi parancsnoki teendők ellátása
– mentőállomáson szolgálatvezetői feladatok ellátása
– elsősegélynyújtás oktatása, mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében és továbbképzésében
való részvétel

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2212 Szakorvos
3212 Szakápoló
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2229 Egyéb humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások
Ide tartoznak a 222-es alcsoportból a máshová nem sorolható humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások.
Jellemző munkakör:
– Természetgyógyász (felsőfokú egészségügyi képzettséggel)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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223 Diplomás ápolónők, ápolók
2230 Diplomás ápolónő, ápoló
A humán-egészségügyi ellátás területén általános és szakápolási feladatokat végez.

-tő

l.

Feladatai:
– a betegekről ápolási terv készítése
– asszisztálás az orvosnak a vizsgálatoknál és kezeléseknél, a hatáskörébe tartozó vizsgálatok és kezelések önálló elvégzése
– a betegek folyamatos megfigyelése, a tünetek és állapotváltozások rögzítése
– gondoskodás a létfenntartáshoz és a gyógyuláshoz elengedhetetlen szükségletek kielégítéséről (pl.
táplálkozás, ürítés, mozgás, tisztálkodás)
– kapcsolattartás a betegek hozzátartozóival vagy a szociálisgondozó-hálózattal, a betegek és családtagjaik felkészítése az otthoni ápolási feladatokra
– egészségügyi tanácsadás, egészségnevelés
– továbbképzés tartása, kutatómunka végzése

uá
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3211 Általános ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló
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an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

224 Állat-egészségügyi foglalkozások

11

2240 Állatorvos

20

Állatbetegségeket és rendellenességeket diagnosztizál, megelőz és kezel, kutatásokat folytat, állatorvosi
elméleteket és műtéti eljárásokat dolgoz ki vagy fejleszt tovább.
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Feladatai:
– állatok gyógyítása, betegségek jelenlétének és természetének megállapítása, vizsgálatok folytatása, állatok kezelése, sebészeti tevékenységek ellátása, elhullt állatok boncolása, az elhullás okának megállapítása
– járványok kialakulásának és elterjedésének megakadályozása, kiirtás, vakcinázás, mentesítés
– állattartók tájékoztatása és tanácsokkal való ellátása az állattartással és -tenyésztéssel kapcsolatos
egészségügyi teendőkről
– állatvásárok és állatszállítások megfelelő egészségügyi feltételeinek biztosítása és felügyelete
– különböző állati eredetű élelmiszerek vizsgálata, szakmai szolgáltatás nyújtása az állati eredetű élelmiszerek előállításával, feldolgozásával, tartósításával és kereskedésével kapcsolatosan
– kutatások folytatása, fogalmak, elméletek, műtéti és egyéb állatorvosi beavatkozási eljárások továbbfejlesztése vagy kidolgozása
– laboratóriumokban tenyésztett és kutatási célokat szolgáló állatok vizsgálata, kísérletek folytatása
Jellemző munkakörök:
– Állatorvos-doktor
– Húsvizsgáló állatorvos
– Szakállatorvos
– Üzemi állatorvos
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3250 Állatorvosi szaksegéd (felcser)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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23

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSI – FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ – FOGLALKOZÁSOK
231 Szociálpolitikus
2310 Szociálpolitikus
Szociális alapok elosztását és szociális szolgáltatást végző intézményekben megtervezi, megszervezi és
felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– családsegítő szolgálatnál, önkormányzati hivatalokban, idősek otthonában, gyermeknevelő és -védő
intézetekben, különböző karitatív jellegű alapítványoknál, egészségügyi intézményekben és más szociális alapok felosztását vagy szociális szolgáltatást végző intézményben a rászorultak segítésének
megtervezése, megszervezése és koordinálása
– különböző juttatások, segélyek és kedvezmények elbírálása és javaslata
– szociális intézmények létesítésének és működésének megszervezése
– helyi vagy társadalmi szinten adatok gyűjtése a szociális szükségletek és problémák megismerése érdekében
– szakterületéhez kapcsolódó kutatómunka végzése és szakértői tanulmányok készítése

uá

Jellemző munkakör:
– Szociális szervező

al
an

2321 Szociális munkás

20

232 Szociális munkások

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2321 Szociális munkás
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)

Egyéneknek, családoknak, csoportoknak és közösségeknek segítséget nyújt a megfelelő szolgáltatások
biztosítása, illetve működtetése révén.
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Feladatai:
– a családsegítő szolgálatok, átmeneti és éjszakai szállások, utcai segítőszolgálatok és egyéb válságkezelést szolgáló intézmények ügyfeleinek segítségnyújtás és tanácsadás
– a veszélyeztetett, illetve az állami gondoskodásba került gyermekeknek és családjaiknak segítségnyújtás és tanácsadás
– ügyfeleivel a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos és egészségügyi problémák megbeszélése, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása
– az ügyfelek megfelelő intézményhez irányítása, ahol anyagi támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást, egészségügyi kezelést biztosítanak számukra
– szakvélemény készítése és tanácsadás a szociálpolitika területén
Jellemző munkakörök:
– Családsegítő
– Családgondozó
– Nevelőszülői felügyelő/tanácsadó
– Utógondozó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2310 Szociálpolitikus
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
3311 Szociális asszisztens

114

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
Szociális munkát végez az egészségügy, az igazságügy, a munka- és pályatanácsadás területén.

uá

r1
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l.

Feladatai:
– az egészségügy területén együttműködés az orvossal és a többi egészségügyi dolgozóval a beteg kezelésében, részvétel az orvosi utógondozás és a foglalkozási rehabilitáció megszervezésében, a rászorultak segítése az egészségügyi szolgáltatások elérésében
– az igazságügy területén a börtönben, javítóintézetben folyó reintegrációs munkában való közreműködés, az utógondozás előkészítése, a börtönből szabadultak, a javítóintézetből elbocsátottak társadalmi
visszailleszkedésének támogatása, a pártfogói felügyelet ellátása
– a munka- és pályatanácsadás területén a családsegítő központokban, menekültügyi hivatalokban, rehabilitációs szervezeteknél elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetűek támogatása a pályaválasztásban, a pályamódosításban, valamint a munkahely keresésében és a megtartásához szükséges stratégiák kialakításában
– bentlakásos gyermekvédelmi intézményben elhelyezett kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyek intézése
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Jellemző munkakörök:
– Hivatásos pártfogó
– Növendékügyi előadó

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2321 Szociális munkás
2331 Munkavállalási tanácsadó
3311 Szociális asszisztens

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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233 Munka- és pálya-tanácsadási foglalkozások
2331 Munkavállalási tanácsadó
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yt

Egyéni és csoportos tanácsadással segíti a munkanélkülieket és munkavállalókat az álláskeresésben, állásuk megtartásában és a pályatervezésben.
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Feladatai:
– az ügyfél képzettségének, munkatapasztalatainak, munkával kapcsolatos terveinek, képességeinek és
érdeklődésének meghatározása
– a munkába állást akadályozó és támogató tényezők meghatározása
– az ügyféllel közösen reális munkaerő-piaci célok kialakítása és álláskeresési stratégiák kidolgozása
– kapcsolatok kiépítése és fenntartása különböző intézményekkel, pl. a pszichológiai szakszolgálattal,
pályaválasztási tanácsadási és képző intézetekkel, karitatív szolgálatokkal
– egyéni és csoportos álláskeresési tréningek szervezése és vezetése
– az ügyfelek tájékoztatása a képzési és átképzési programokról és a pénzügyi támogatásról
Jellemző munkakör:
– Munkatanácsadó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
2332 Pályaválasztási tanácsadó
3320 Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

115

2332 Pályaválasztási tanácsadó
Egyéni vagy csoportos pályaorientációs, pályaváltási tanácsadással elősegíti, hogy a tanácskérő dönteni
tudjon a számára megfelelő pálya, szakma, képzési forma megválasztásában.
Feladatai:
– a tanácskérő pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos elképzeléseinek és elvárásainak, képességeinek, érdeklődésének, motivációjának, értékorientációjának feltárása
– csoportos pályaorientációs foglalkozások vezetése
– pályákkal, oktatási intézményekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos információk gyűjtése és karbantartása, pályák bemutatására szolgáló írásos és audiovizuális anyagok készítése
– oktatási és mentálhigiénés intézményekkel, nevelőintézetekkel és szakiskolákkal való kapcsolattartás

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Pályatanácsadó
– Pályaválasztási tanácsadó pedagógus
– Pályaválasztási tanácsadó pszichológus

r1

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
2331 Munkavállalási tanácsadó

SZAKKÉPZETT PEDAGÓGUSOK

11

241 Felsőfokú tanintézeti tanárok, oktatók

.j
an

24

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel
IV. szint

20

2410 Felsőfokú tanintézeti tanár, oktató (pl. egyetemi, főiskolai tanár, docens, tanársegéd)
Egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez.

yt
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Feladatai:
– előadások, szemináriumok, gyakorlatok, konzultációk, valamint speciálkollégiumok vezetése
– kollokviumok, államvizsgák és felvételi vizsgák előkészítése és vezetése
– a hallgatók és a doktorjelöltek kutatómunkájának irányítása
– oktatási anyagok, jegyzetek, tankönyvek készítése
– szakterületén kutatómunka végzése, az eredmények publikálása
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Jellemző munkakörök:
– Egyetemi tanár
– Egyetemi/főiskolai adjunktus
– Egyetemi/főiskolai docens
– Egyetemi/főiskolai tanársegéd
– Főiskolai tanár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2421 Középiskolai tanár, oktató
2431 Általános iskolai tanár, tanító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

242 Középfokú tanintézeti tanárok, oktatók
2421 Középiskolai tanár, oktató
Gimnáziumban vagy szakközépiskolában osztályoknak, tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat tanítási órák és egyéb foglalkozások keretében.

116

Feladatai:
– a tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra
– a tananyag feldolgozása, megbeszélése, megtanítása szaktantermi és laboratóriumi foglalkozások, audiovizuális eszközök, számítógépes programok segítségével
– a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása és értékelése
– a dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése
– a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése
– szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel
– részvétel a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, nevelési értekezleteken
– osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai sport- és kulturális események szervezése

.j
an
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l.

Jellemző munkakörök:
– Középiskolai biológiatanár
– Középiskolai ének-zene tanár
– Középiskolai fizikatanár
– Középiskolai földrajztanár
– Középiskolai kémiatanár
– Középiskolai magyartanár
– Középiskolai matematikatanár
– Középiskolai nyelvtanár
– Középiskolai testnevelő tanár
– Középiskolai történelemtanár

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2410 Felsőfokú tanintézeti tanár, oktató (pl. egyetemi, főiskolai tanár, docens, tanársegéd)
2422 Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója
2431 Általános iskolai tanár, tanító

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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2422 Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója
Középfokú oktatási intézmények (pl. szakmunkásképző iskolák, szakiskolák) tanulóinak különböző
szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit tanítja.
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Feladatai:
– a tanterv alapján a szaktantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra
– az elméleti tananyag oktatása, feldolgozása, megbeszélése audiovizuális eszközök, számítógépes
programok segítségével
– a gyakorlati tananyag oktatása, bemutatása, gyakoroltatása tanműhelyekben, laboratóriumokban
– a tanulók teljesítményének értékelése
– dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése
– szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel
– részvétel a tantestületi üléseken, szakmai munkaközösségi összejöveteleken, nevelési értekezleteken
– munkavédelmi oktatás tartása, a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése
Jellemző munkakörök:
– Szakiskolai tanár
– Szakmunkásképző iskolai szakoktató
– Szakmunkásképző iskolai tanár
– Szakoktató, gyakorlati oktató
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2421 Középiskolai tanár, oktató
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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2429 Egyéb középfokú tanintézeti oktatók
Ide tartoznak a 242-es alcsoportból a máshová nem sorolható középfokú tanintézeti oktatók.
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

243 Alapfokú iskolai, óvodai és egyéb tanintézeti oktatók
2431 Általános iskolai tanár, tanító

l.

Oktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyermekeket.
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Jellemző munkakörök:
– Általános iskolai ének-zene tanár
– Általános iskolai fizikatanár
– Általános iskolai földrajztanár
– Általános iskolai idegennyelv-oktató tanító
– Általános iskolai kémiatanár
– Általános iskolai magyartanár
– Általános iskolai matematikatanár
– Általános iskolai nyelvtanár
– Általános iskolai rajztanár
– Általános iskolai számítástechnika-tanár
– Általános iskolai tanár
– Általános iskolai tanító
– Általános iskolai tanító-hitoktató
– Általános iskolai technikatanár
– Általános iskolai testnevelő tanár
– Általános iskolai történelemtanár
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Feladatai:
– a tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése
– a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése
– a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása és értékelése
– a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése
– a dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése
– a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése
– szülői értekezletek, fogadóórák és családlátogatások keretében kapcsolattartás a szülőkkel
– részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken
– osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2421 Középiskolai tanár, oktató
2432 Óvónő
2441 Gyógypedagógus
3411 Képesítés nélküli pedagógus
3413 Pedagógusasszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2432 Óvónő
Óvodákban gondozza a rábízott gyermekeket, valamint biztosítja az érzelmi, testi, értelmi és szociális fejlődésüket.
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Feladatai:
– a gyermekek fizikai, mentális és szociális fejlődését, valamint iskolaérettségét elősegítő tevékenységek tervezése és vezetése
– zenei, mozgás- és rajzkészség fejlesztése
– a gyermekek gondozása, felügyelete
– a gyermekek megfigyelése, fejlődésük értékelése és a szülők tájékoztatása
– kirándulások, ünnepélyek szervezése
Jellemző munkakör:
– Óvodapedagógus

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
3413 Pedagógusasszisztens
5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl.segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

2439 Egyéb alapfokú tanintézeti oktatók

Jellemző munkakör:
– Napközis tanár/nevelő

al
an

2441 Gyógypedagógus

20

244 Speciális oktatók, nevelők

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
an

Ide tartoznak a 243-as alcsoportból a máshová nem sorolható alapfokú tanintézeti oktatók.

Neveli és oktatja az értelmi, érzékszervi, beszéd- és mozgásfogyatékos gyermekeket.

H
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Feladatai:
– a tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése
– alapkészségek (olvasás, írás, számolás) oktatása az értelmi és egyéb fogyatékosok számára
– a testi fogyatékosok testi képességeinek és mozgáskoordinációjának fejlesztése egyéni és csoportos
mozgásnevelés keretében
– a hallássérültek oktatása hallókészülék, erősítők, tükrök, audiovizuális és egyéb segédeszközök segítségével; szájról olvasás, ujj-abc, hangos beszéd tanítása
– a gyengénlátók látásának fejlesztése, a vak tanulók tapintási érzékelésének fejlesztése, környezetérzékelés, gépírás, Braille-(pont-)írás oktatása
– a beszédfogyatékosok beszédhibájának megszüntetése, az írással, olvasással, számolással kapcsolatos
problémák kiküszöbölése
– a fogyatékosság jellegétől függően speciális segédeszközök használatának tanítása
– az írásbeli munkák, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése, a tanulók fejlődéséről részletes
elemzés készítése
– szülői értekezletek, fogadóórák és családlátogatások keretében kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás
az otthoni foglalkozásokhoz
– részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken
– osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése
Jellemző munkakörök:
– Gyógypedagógiai tanár
– Logopédus
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–
–
–
–

Oligofrénpedagógus
Szomatopedagógus
Szurdopedagógus
Tiflopedagógus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2442 Konduktor
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2442 Konduktor

-tő

l.

Sérült idegrendszerű gyermekek mozgásterápiáját, nevelését végzi.

20

2443 Egészségnevelő

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel
IV. szint

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2441 Gyógypedagógus
2224 Gyógytornász

uá

r1

Feladatai:
– a napirend és a feladatsorok összeállítása
– a mozgássérült gyermekek mozgásfunkcióinak fejlesztése speciális módszerekkel, csoportos mozgásterápia keretében
– óvodai foglalkozások vezetése, az iskolai tananyag elsajátításának elősegítése
– a gyermekek gondozása, felügyelete
– a szülők megtanítása a gyermekkel való foglalkozásra

Az egészség megőrzésével, az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító munkát végez.
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Feladatai:
– információ gyűjtése és feldolgozása a lakosság egészségi állapotáról
– iskolákban, egészségügyi intézményekben egészségügyi felvilágosító előadások tartása
– szóróanyagok, plakátok, felvilágosító füzetek készíttetése
– részvétel a pedagógusok egészségmegőrzéssel, egészséges életmóddal kapcsolatos képzésében, továbbképzésében, az egészségügyi dolgozók képzésében
– egészségügyi intézményekben szülésre való felkészítő előadássorozat szervezése, terhestornatanfolyam vezetése, speciálisan összeállított csoportoknak – pl. túlsúlyosak, dohányzók – tanfolyamok szervezése és vezetése

H

Jellemző munkakörök:
– Kollégiumi mentálhigiénés nevelőtanár
– Mentálhigiénés szaktanár
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2225 Védőnő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2449 Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl. pszichopedagógus)
Ide tartoznak a 244-es alcsoportból a máshová nem sorolható speciális oktatók, nevelők.
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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249 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
2491 Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő
Oktatási módszereket és segédeszközöket dolgoz ki, gyakorlati tanácsot ad az óvodák és iskolák pedagógusainak.

Jellemző munkakörök:
– Pedagógiai módszertani szakértő
– Tanulmányi felügyelő

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2421 Középiskolai tanár, oktató
2431 Általános iskolai tanár, tanító

uá
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l.

Feladatai:
– gyakorlati tanácsadás óvodák, iskolák pedagógusai részére szakmai problémák megoldásához
– részvétel programfejlesztésekben, alternatív és helyi tantervek, programok, taneszközök felkutatásában, készítésében és terjesztésében
– közreműködés szakmai információk gyűjtésében, feldolgozásában és továbbításában
– továbbképzések, szakmai fórumok összehívása, lebonyolítása
– pedagógiai mérések, értékelések végzése
– módszertani anyagok, kiadványok összeállítása, publikálása
– közreműködés a tanulmányi versenyeken

20

2499 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl. szociálpedagógus, vállalati, intézményi szakoktató,
oktatási szinttől függetlenül)

al
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Ide tartoznak a 249-es alcsoportból a máshová nem sorolható gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben
foglalkoztatott szakképzett pedagógusok, szakképzett oktatók, nevelők.
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Jellemző munkakörök:
– Drámapedagógus
– Felügyelőtanár
– Múzeumi pedagógus
– Nevelőtanár (pl. kollégiumi)
– Néptáncoktató
– Nyelvtanár
– Óraadó oktató
– Szolfézstanár
– Zenetanár

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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25

GAZDASÁGI, JOGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOGLALKOZÁSOK
251–252 Gazdasági foglalkozások
2511 Közgazdász
Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit, részt vesz a gazdasági és társadalmi
jelenségek elemzésében, értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket, különböző gazdasági trendek
alapján beszámolókat, költségvetéseket, prognózisokat készít, valamint közgazdasági témakörökben tudományos kutatói feladatot lát el.

20

Jellemző munkakörök:
– Gazdasági elemző
– Közgazda
– Tervező-elemző közgazdász

11
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l.

Feladatai:
– egy-egy vállalaton vagy a nemzetgazdaságon belül, illetve világviszonylatban az emberek, a társadalom rendelkezésére álló, alternatív módon felhasználható erőforrások alkalmazásának, a szükségletek
kielégítésének tanulmányozása
– különféle gazdasági kérdések, mint pl. a termelési és értékesítési módszerek, a belkereskedelem és
nemzetközi kereskedelem tendenciái, a költségvetési és monetáris politika, a foglalkoztatáspolitika, a
gazdasági növekedés, az infláció, a megtakarítások és beruházások alakulása, a jövedelemfelhalmozás és -elosztás, a fogyasztás stb. vizsgálata és ezekkel kapcsolatos tanácsadás
– gazdasági adatok feldolgozása, elemzése és értelmezése, felhasználva a különböző közgazdasági elméleteket, a statisztika és az empirikus következtetés induktív módszereit és más eszközöket
– a közgazdasági fogalmak, elméletek és eljárások továbbfejlesztésére és kidolgozására kutatások folytatása, az új ismeretek alkalmazása a gazdaságpolitika kialakításában, valamint a jelenlegi és várható
gazdasági problémák megoldását szolgáló intézkedések kidolgozásában
– különböző piacok (pl. termelési tényezők, fogyasztási javak, pénz) viselkedésének elemzése, leírása
– a beruházások gazdaságosságának tervezése, fejlesztési programok kidolgozása és lebonyolítása, a
megvalósítást követő gazdaságossági számítások elkészítése
– tudományos cikkek és beszámolók összeállítása és publikálása

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3608 Tervkészítő

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

ál

2512 Adószakértő, szaktanácsadó

H
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Tanácsokat ad adó- és adó jellegű ügyekben, szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság és a bíróság
előtt.
Adószakértői tevékenységet csak olyan személy folytathat, aki erre jogosító engedéllyel rendelkezik. Az
adószakértői engedély meglétét az Adószakértői Igazolvány tanúsítja.
Feladatai:
– minden adóval, adó jellegű kötelezettséggel, illetékekkel, továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadás
– adó-, adó jellegű kötelezettségek teljesítésében és jogok érvényesítésében való közreműködés, valamint az adóhatóság és bíróság előtti képviselet ellátása
Jellemző munkakörök:
– Adóellenőr
– Adótanácsadó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2514 Könyvvizsgáló, könyvszakértő
2518 Revizor
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2513 Pénz- és hitelgazdasági szervező
A banküzleten belül lebonyolítja, tervezi, szervezi a különböző projektek finanszírozását, a bankok jutalékos üzleteit.

r1
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l.

Feladatai:
– pénzügyi finanszírozási ügyletek folytatása, lízingszerződések megkötése, értékpapír-kibocsátási akciók szervezése, felügyelete
– projektek feltételeinek kidolgozása, szerződések megkötése, ügyfélkapcsolatok gondozása
– kockázat felmérése, a likviditás, illetve a pénzáramlás alakulásának vizsgálata, finanszírozási tervek
készítése
– jutalékos jellegű banküzletek (bankszakértés és partnerkeresés) lebonyolítása
– befektetési, pénzfelvételi, hitelezési és az állami javak privatizációjával kapcsolatos ügyekben tanácsok adása, a kül- és belkereskedelmi szerződések pénzügyi feltételeinek kialakítása, szerződések,
megállapodások szakvéleményezése, törvények, rendeletek ismertetése, azok gazdasági szempontból
való értelmezése

20

2514 Könyvvizsgáló, könyvszakértő

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3631 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző

uá

Jellemző munkakör:
– Finanszírozási menedzser

yt
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Választott könyvvizsgálóként vagy külső megbízottként, önálló és független szakértői minőségben megvizsgálja és elemzi a gazdálkodó szervezetek és egyéb intézmények éves beszámolóját, a számviteli törvény értelmében ellenőrzi azt és a vizsgálata eredményéről írásbeli jelentést, illetve szakértői tanulmányt
készít.
Könyvvizsgálati tevékenységet csak olyan személy folytathat, aki erre jogosító engedéllyel rendelkezik.
A könyvvizsgálói engedély meglétét a Könyvvizsgálói Igazolvány tanúsítja.
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Feladatai:
– a vállalkozó által elkészített és közzéteendő éves beszámoló felülvizsgálata
– a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet megbízhatóságának, szabályszerűségének
vizsgálata, a mérleg hitelesítése, a törvény és a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése
– a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése
– a konszolidált (összevont) éves beszámoló vizsgálata és ellenőrzése
– átalakuló vállalatok átalakulási vagyonmérlegének ellenőrzése, az értékelés vizsgálata
– üzleti, illetve cégértékszámítások vizsgálata, ellenőrzése, véleményezése, hitelesítése
– vállalkozások felszámolásakor készített mérlegek vizsgálata, ellenőrzése, véleményezése, hitelesítése
– könyvvitelen kívüli területek vizsgálata, a társaság jogi alapjainak és jogi viszonyainak vizsgálata
– vállalkozások és egyéb szervezetek irányítása és gazdasági vezetése, számviteli, ügyviteli, információs rendszerének szervezése, működtetésének irányítása, pénzügyi rendszerének szervezése, működtetésének irányítása, ellenőrzési rendszerének kiépítése és működtetésének irányítása
– állami ellenőrzéssel foglalkozó szervezetek irányítása, ellenőrzési feladatainak ellátása

Jellemző munkakör:
– Csődeljáró
– Felszámoló
– Okleveles könyvvizsgáló
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2512 Adószakértő , szaktanácsadó
2518 Revizor
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2515 Üzemgazdász, ügyvitelszervező
Gazdasági szervezetek gazdálkodási tevékenységének elemzéséhez, a stratégiai és az operatív döntésekhez számítási anyagokat készít és információt szolgáltat.

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– gazdasági, pénzügyi döntéseket megalapozó, elemző számítások készítése, a döntések megvalósulási
folyamatainak megfigyelése a számvitel eszközeivel, gazdasági elemzés, elő- és utószámítások végzése
– a döntésekben megfogalmazott célkitűzések teljesítésének kiértékelése, a cél elérését befolyásoló
okok feltárása
– a számviteli rendszerek, a pénzügyi tervezés, a pénzforgalom, a hitelezés operatív folyamatainak
szervezése, irányítása és ellenőrzése
– vállalkozások és egyéb szervezetek pénzügyi, számviteli, ügyviteli, információs rendszerének működtetése, folyamatos irányítása, ellenőrzési feladatainak és folyamatainak irányítása, belső ellenőrzési és
értékelési feladatok ellátása
– a különböző részterületek hagyományos kézi vagy számítógépes információáramlásának, ügyviteli folyamatának tervezése, szervezése
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20

11

Jellemző munkakörök:
– Államháztartási üzemgazdász
– Egészségügyi ügyvitelszervező
– Építésgazdasági üzemgazdász
– Nemzetközi szállítmányozási üzemgazdász
– Pénzintézeti üzemgazdász
– Pénzügyi üzemgazdász
– Postai üzemgazdász
– Számítástechnikai ügyvitelszervező
– Számviteli üzemgazdász
– Településgazdasági üzemgazdász
– Üzem- és munkaszervező
– Üzemgazdasági előadó
– Vállalkozási üzemgazdász
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2132 Számítástechnikai szervező
2511 Közgazdász
3605 Pénzügyi ügyintéző
3606 Számviteli ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2516 Statisztikus
Tevékenysége eredményeként képet ad a gazdaság, a társadalom egészének, illetve egy-egy területének
állapotáról és azok változásairól az adatokat felhasználó igénye szerint.
Specializálódhat a statisztikai tevékenység különböző ágaira, így pl. népességstatisztikára, gazdaságstatisztikára, ágazati (ipar, bel-, külkereskedelmi, mezőgazdasági, közlekedési stb.) statisztikára, vállalati,
illetve üzemi statisztikára.

124

Feladatai:
– statisztikai elméletek és módszerek tanulmányozása, továbbfejlesztése, kidolgozása
– adatfelvételek megtervezése és szervezése
– adatok felvétele, feldolgozása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, védelme
– vizsgált jelenség tömör és számszerű jellemzése
– különböző fogalmi és osztályozási rendszerek kialakítása és azonosítók meghatározása
– adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
Jellemző munkakörök:
– Elemző statisztikus
– Statisztikai szakértő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2545 Szociológus, demográfus
3607 Statisztikai ügyintéző

r1

-tő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2517 Kereskedelmi szervező

uá

Szervezi a vállalkozás, illetve a szervezet külpiaci kapcsolatait, a külpiacra való kilépést és a külpiaci jelenlétet.

yt
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20
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Feladatai:
– külpiaci kapcsolatok szervezése
– vállalkozáson belüli, illetve azok közötti külpiaci szervezetek kiépítésének vizsgálata és javaslata
– a külpiaci feladat ellátása, a részfeladatok elvégeztetése más külpiaci szereplőkkel
– ügynökök, képviselők megbízásának, irodák létesítésének, kiküldöttek alkalmazásának, külföldi érdekeltségek létrehozásának, műszaki szerviz és vevőszolgálat ellátásának szervezése, irányítása
– az áruforgalmi, lebonyolítási és a funkcionális (szállítmányozás, vám stb.) szervezet megszervezése, a
bonyolult tranzakciók esetében az áruforgalmi részterületek között a megfelelő információ-áramlás
megszervezése és biztosítása
– a kötelező engedélyek megszerzési rendjének kidolgozása
– a kialakított új külkereskedelmi funkció, illetve szervezet integrálása a vállalkozás egész szervezetébe
– kiemelt ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás
– disztribútori kapcsolatok fejlesztése, a disztribútorok munkájának ellenőrzése
– értékesítési hálózat kialakítása és működtetése
– beszállítókkal való kapcsolattartás

H
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Jellemző munkakörök
– Exportfelelős
– Értékesítési munkatárs, menedzser, képviselő
– Importfelelős, importvezető
– Kapcsolattartási (key account) munkatárs/menedzser
– Külgazdasági szervező
– Logisztikai menedzser
– Szállítmányozási szervező (export, import)

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2521 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző
2522 Üzletkötő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2518 Revizor
A gazdasági szervezetek működését, a gazdálkodást befolyásoló külső és belső jogszabályok betartását, a
bevételek és kiadások könyvelését ellenőrzi.

125

Tevékenységét a gazdálkodó szervezet belső ellenőrzési egységeinél, az APEH megyei igazgatóságain,
az adófelügyelőségeken végzi.

l.

Feladatai:
– a jóváhagyott ellenőrzési terv alapján az ellenőrzés lefolytatása, a vagyonnal való jogszerű gazdálkodás vizsgálata
– a mérleg, az eredmény-, illetve a vagyonkimutatás valódiságának, a könyvvezetési kötelezettség, a
számviteli bizonylati renddel kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzése, vizsgálata
– az állami költségvetés terhére, illetve javára történő bevallás, valamint az adórendszerre vonatkozó
jogszabályok érvényesülésének ellenőrzése
– az általános forgalmi adó, a társasági adó, a magánszemélyek jövedelemadója és egyéb adók bevallásának, kiszámításának, a befizetés teljesülésének ellenőrzése
– az ellenőri jelentés, illetve a vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése, a hiányosságok feltárása, a jegyzőkönyv ügyvezetés elé terjesztése

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

uá
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2512 Adószakértő, szaktanácsadó
2514 Könyvvizsgáló, könyvszakértő

r1

-tő

Jellemző munkakörök:
– Adófelügyelő
– Adórevizor
– Belső ellenőr
– Főrevizor
– Társadalombiztosítási ellenőr, revizor

11

2521 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző

20

Elemzi a piacot, felkutatja a vevők és a piac igényeit, kidolgozza és kivitelezi a reklámkampányt, rövid és
hosszú távú marketingtervet készít.

at
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Feladatai:
– termékek, szolgáltatások piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, bevezetettségének vizsgálata
– fogyasztók vásárlási szokásainak kutatása az értékesítés elősegítése és új termékek fejlesztése érdekében
– reklámkampány kidolgozása, reklámanyagok tervezése, készítése
– programok összeállítása, elemzések készítése a termékek vagy szolgáltatások eladásának, illetve a
szükséges erőforrások beszerzésének előmozdítása érdekében
– marketingtervek megvalósítása
– kereskedelmi, értékesítési tervek kidolgozása és végrehajtása
– egy adott értékesítési terület piaci céljainak kialakítása és a célok elérésének koordinálása

H

Jellemző munkakörök:
– Marketingasszisztens
– Marketingkoordinátor
– Marketingmenedzser
– Márkamenedzser
– Médiamenedzser
– Médiatervező
– Piacelemző
– Piackutató menedzser
– Piacszervező
– Reklámelőadó
– Reklámmenedzser
– Reklámszervező
– Reklámszövegíró
– Reklámügyintéző
– Termékmenedzser
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2517 Kereskedelmi szervező
2522 Üzletkötő
3622 Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2522 Üzletkötő
Gazdasági szervezetek üzleti kapcsolatait építi, illetve azok profiljának megfelelően különböző jellegű,
pl. kereskedelmi, építési, beruházási, szolgáltatási és egyéb üzleteket köt.

.j
an
11

Jellemző munkakörök:
– Építési üzletkötő
– Kereskedelmi képviselő
– Kereskedelmi üzletkötő
– Lízingüzletkötő
– Műszaki üzletkötő
– Orvos-, kórház-, patikalátogató

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az ügylet, illetve a szerződéskötés előkészítése, piacok kutatása, információk beszerzése és elemzése,
az ügylet feltételeinek kidolgozása, az üzleti szerződés megkötése
– a megkötött szerződések átadása lebonyolításra (okmányok kitöltése, hatóságokkal kapcsolatos ügyek
intézése, reklamációk ügyintézése stb.)
– szervezetének képviselete különböző kiállításokon, vásárokon
– új üzleti kapcsolatok teremtése és kiépítése, a régi partnerkapcsolatok fenntartása és ápolása
– tanácsok adása, termékek, szolgáltatások bemutatása, árpolitika kialakítása

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2521 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző
3626 Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

yt

2523 Humánpolitikai szervező

ál

Részt vesz a gazdasági és költségvetési szervezetek humánpolitikai tevékenységének tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.

H
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Feladatai:
– a munkaerő-gazdálkodás főbb területein az emberi erőforrással kapcsolatos tevékenységek szervezése
és lebonyolítása
– a munkaerő-toborzás, -kiválasztás és -felvétel, valamint a munkaerő munkába állításának és beilleszkedési folyamatának szervezése és lebonyolítása
– munkakörök elemzése és értékelése
– teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és működtetése
– munkahelyi ösztönző rendszerek kialakítása, működtetése
– vállalaton belüli karriertervezés, vezetői utánpótlás rendszerének kidolgozása és működtetése
– a dolgozók képzésének, szakmai tanfolyamoknak szervezése és lebonyolítása
– munkavédelmi, üzem-egészségügyi és szociális szolgáltatások biztosításának szervezése, ellenőrzése
Jellemző munkakörök:
– Emberierőforrás-menedzser
– Emberi kapcsolatok koordinátora
– Humánpolitikai menedzser
– Oktatási felelős
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– Személyügyi referens
– Tréning-menedzser
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3603 Humánerő-gazdálkodási ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2529 Egyéb gazdasági foglalkozások
Ide tartoznak a 252-es alcsoportból a máshová nem sorolható, gazdasági területen foglalkoztatott dolgozók.

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

r1

253 Jogi foglalkozások

uá

2531 Jogász, jogtanácsos

11
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an

A jog eszközével elősegíti az általa képviselt szervezetek eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában.
A jogász, a jogtanácsos a jogi tevékenységét gazdasági szervezetnél munka- vagy tagsági viszonyban, illetve jogtanácsosi irodában fejti ki.
Jogtanácsosi tevékenységet az végezhet, akit a megyei (fővárosi) bíróság által vezetett jogtanácsosi névjegyzékbe bejegyeztek.
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Feladatai:
– a jogszabályok keretei között jogi képviselet ellátása, ügyfele képviselete bíróság előtti eljárásban
– jogi tanácsok adása és tájékoztatás nyújtása
– beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése
– a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítése és
végrehajtása
– szerződések megkötésének segítése, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítése,
valamint a gazdálkodó szervezetek jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások elkészítése
– a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a szervezet belső szabályzatainak kidolgozása, a különböző munkaviszonnyal összefüggő ügyekben meghatalmazás alapján a szervezet dolgozói képviseletének ellátása

H

at

Jellemző munkakörök:
– Jogügyi előadó
– Vállalati jogtanácsos
Néhány hasonló, de máshová sorolt foglalkozás:
2535 Ügyvéd
3512 Ügyvédjelölt
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2532 Ügyész
A törvényben meghatározott módon közreműködik a törvények és törvényes jogszabályok érvényre juttatásában, az alkotmányos felügyelet ellátásában, a törvényesség védelmében és helyreállításában.
Ügyésszé azt a 24. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek jogi
egyetemi végzettsége van, legalább két évi joggyakorlattal rendelkezik és a gyakorlat után sikeres szakvizsgát tett.
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l.

Feladatai:
– az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyi nyomozás lefolytatása, a bűnügyi nyomozások törvényességi felügyelete
– a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályi rendelkezések megtartásának törvényességi felügyelete
– a törvényben meghatározott feltételek esetén vádemelés és a magánvád esetét kivéve a bíróság előtt a
vád képviselete
– a peres és nem peres eljárásokban keresetindítás, eljárás kezdeményezése, illetve a törvényesség védelme
– annak elősegítése, hogy a bíróságokon kívüli jogalkalmazói szervek, a társadalom valamennyi szervezete és az állampolgárok a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák
– a hozzá benyújtott törvényességi kérelmek, panaszok elbírálása, a törvényességi felügyelete alá tartozó szervek működésének felügyelete
– munkájában és magatartásában köteles az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartani, a
törvényekben előírtaknak megfelelően következetesen és humánusan eljárni, ügyészi kötelezettségeit
teljesíteni

11

2533 Bíró
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó

r1

Jellemző munkakörök:
– Helyi (városi, fővárosi kerületi) ügyészségi ügyész
– Legfőbb ügyészségi ügyész
– Megyei, fővárosi főügyészségi ügyész

al
an

20

A törvény által meghatározott szervezeti, hatásköri és illetékességi szabályok szerint elbírálja az elé utalt
polgári (közigazgatási, gazdasági, cég-, munkaügyi) és büntetőügyeket, főszabályként nyilvános tárgyaláson, három fős tanácsban eljárva, kisebb részben egyedül, illetve az iratok alapján tárgyalás tartása nélkül.
A bírákat a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki. Hivatásos bíróvá az a büntetlen előéletű magyar állampolgár nevezhető ki, akinek választójoga van, a 24. életévét betöltötte, jogi egyetemi végzettsége van és a külön jogszabályban meghatározott szakvizsgát letette.
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Feladatai:
– polgári ügyek körében felmerült viták elbírálása, a tárgyalás (eljárás) előkészítése, az eljárást megindító iratok és mellékletek áttanulmányozása, a tárgyalás időpontjának kitűzése és a résztvevők megidézése, a bizonyítási eljárás lefolytatása, a per érdemi eldöntéseképp bírói határozat (ítélet, végzés)
hozása
– büntetőeljárás során az igazságszolgáltatás és ennek során a terhelt büntetőjogi felelősségéről való
döntéshozatal
– első- és másodfokú eljárások lefolytatása
– döntés- és határozathozatal családjogi vitákban, munkaügyi vitákban és azokban az egyéb ügyekben,
amelyeket a törvény a hatáskörébe utal
– közigazgatási határozatok törvényességének felülvizsgálata
– alapvető kötelessége, hogy a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű legyen, a jogszabályokat
megtartsa, tisztségében részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen járjon el

Jellemző munkakörök:
– Fővárosi, megyei bírósági bíró
– Helyi bírósági bíró
– Legfelsőbb bírósági bíró
– Munkaügyi bíró
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2534 Közjegyző
Feladata a hagyatéki és a külön jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb nem peres eljárások intézése,
közokiratok készítése, névaláírások és másolatok hitelesítése, okiratok és értéktárgyak megőrzése.
A közjegyzőt az igazságügy-miniszter nevezi ki.
Közjegyzővé az nevezhető ki, aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű, állam- és jogtudományi végzettséggel rendelkezik, a jogi szakvizsgát letette, legalább három évi közjegyző-helyettesi gyakorlatot
igazol.

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2535 Ügyvéd
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó

uá
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l.

Feladatai:
– jogviták érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatás nyújtása
– a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratok kiállítása, okiratok megőrzése
– a felek megbízásából pénz, értéktárgyak és értékpapír átvétele a jogosult részére történő átadás végett
– a felek segítése jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében, erre vonatkozóan tanácsok adása
– a hatáskörébe utalt hagyatéki és nem peres eljárások (értékpapírok és okiratok megsemmisítése) lefolytatása
– a fél megbízásából közjegyzői képviselet ellátása cégbírósági, államigazgatási, ingatlan-nyilvántartási
és más hatósági eljárás során

20

2535 Ügyvéd

al
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Feladata, hogy ügyfelét megbízás vagy hatósági kirendelés alapján a jogai érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez hozzásegítse.
Ügyvédi tevékenységet az folytathat, aki az ügyvédi kamara tagja.
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Feladatai:
– jogi képviselet ellátása büntető-, polgári, munkajogi, közigazgatási és gazdasági ügyekben
– az ügyek előkészítése, végrehajtása és érdemi befejezése
– jogi tanácsok és tájékoztatás adása
– közreműködés abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitáikat megegyezés útján intézzék el
– beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése
– gazdasági szervezetek jogi ügyeinek intézése, a szervezet belső törvényességi felügyeleti teendőinek
ellátása
– a jogszabályok betartása és betartatása, a jogszabályok keretei között az ügyfelei érdekeinek lehető
legjobb képviselete
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2531 Jogász, jogtanácsos
2534 Közjegyző
3512 Ügyvédjelölt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2536 Szabadalmi ügyvivő
A törvény által meghatározott szervezeti, hatásköri és illetékességi szabályok szerint iparjogvédelmi ügyben képviseletet lát el az illetékes bíróságok és más hatóságok előtt.
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Feladatai:
– iparjogvédelmi ügyekben megbízás vagy kirendelés alapján képviselet ellátása az illetékes bíróságok
és más hatóságok előtt
– beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, valamint iparjogvédelmi ügyekben kutatások végzése, szakvélemény, tanács és tájékoztatás adása
– a szabadalmi hivatal hatáskörébe tartozó szabadalmi, használati mintaoltalmi, ipari mintaoltalmi, topográfiai oltalmi, védjegy- és eredetmegjelölési eljárások és az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások végzése
– a Polgári Törvénykönyv által védett és külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokkal kapcsolatos eljárások végzése
– személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik tekintetében megillető védelemmel kapcsolatos eljárások végzése

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

uá

254 Társadalomtudományi foglalkozások
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2541 Filozófus

Elméleti munkát folytat a filozófia különböző szakterületein, pl. az ismeretelmélet, a metafizika, az etika
területén.

al
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Feladatai:
– régebbi korokban élő és kortárs filozófusok műveinek olvasása, érveléseik értelmezése
– a tudományos megismerés szerkezetének és a tudományok fejlődésének vizsgálata
– a deduktív érvelés szerkezetének vizsgálata
– a jelentés és grammatika viszonyának, a nyelvi jelek értelmezési módjának a vizsgálata
– a fizikai és a mentális világ kapcsolatának vizsgálata
– a műalkotások sajátosságainak vizsgálata
– az erkölcsi ítéletek természetéről és eredetéről való gondolkodás
– tudományos beszámolók, tanulmányok írása, konferenciákon való részvétel
– egyetemi, főiskolai előadások tartása

at

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Esztéta
– Filozófiatörténész
– Morálfilozófus
– Nyelvfilozófus
– Tudományfilozófus

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2542 Politológus
2543 Történész, régész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2542 Politológus
A társadalom politikai életéről (viszonyairól, főbb törvényszerűségeiről) politikaelméleti elemzéseket készít.
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Feladatai:
– a politikai hatalom működésével, a politikai szervezetekkel, politikai értékekkel kapcsolatos tudományos kutatások folytatása
– politikai szakértőként elemzések készítése politikai pártoknál, önkormányzatoknál, állami szerveknél
– egyetemi, főiskolai előadások tartása
– tanulmányok, tudományos beszámolók készítése
Jellemző munkakör:
– Politikai szakértő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2541 Filozófus
2545 Szociológus, demográfus

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

r1

2543 Történész, régész

uá

A történész az emberi társadalmak fejlődését, a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja; a régész ásatások végzésével tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz, hogy rekonstruálja a régmúlt
korok gazdasági, társadalmi és szellemi életét.

20

11

.j
an

Feladatai:
– egy ország vagy egy bizonyos földrajzi terület, illetve időszak történetének feltárása
– az emberiség történetének, vagy annak bizonyos időszakának meghatározott (pl. gazdasági, politikai,
kulturális) szempont szerinti feldolgozása
– a nemzeti és az egyetemes történelem összefüggéseinek vizsgálata
– különböző korokból fennmaradt tárgyi emlékek feltárása ásatás útján
– a leletek anyag- és kormeghatározása, értékelése
– a leletanyag alapján a társtudományok segítségével összefüggések feltárása, következtetések megállapítása az adott terület gazdasági, társadalmi és kulturális életéről
– tudományos közlemények készítése, kiállítások rendezése
– egyetemi, főiskolai előadások tartása

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2544 Néprajzkutató
2546 Nyelvész, irodalomtörténész
2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

at

2544 Néprajzkutató

H

Elemző és összehasonlító tanulmányokat végez az emberi társadalmak és kultúrák eredetéről, fejlődéséről
és működéséről, valamint az emberek fizikai jellemzőiről.

Feladatai:
– adatok gyűjtése, lejegyzése és elemzése a tanulmányozott csoport szociális és kulturális viselkedéséről, tárgyi környezetéről, nyelvéről és biológiai jellemzőiről
– a néphagyományok felkutatása, megőrzésének biztosítása
– összehasonlító tanulmányok végzése különböző társadalmak és kultúrák között, a kapcsolódási pontok és az egyetemes jellemzők meghatározása, valamint osztályozási rendszerek kialakítása végett
– tanulmányok írása, tudományos előadások tartása, kiállítások rendezése
Jellemző munkakörök:
– Etnográfus
– Etnológus
– Folklorista
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2543 Történész, régész
2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2545 Szociológus, demográfus
Vizsgálja a társadalom szerkezetét, a szociális jelenségeket, gyűjti a népességgel kapcsolatos statisztikai
adatokat, értelmezi, összegzi az adatokat, táblázatba szerkeszti azokat.

uá
.j
an

11

Jellemző munkakörök:
– Kisebbségszociológus
– Kutatódemográfus
– Kutatószociológus
– Összehasonlító történeti szociológus
– Tömegkommunikáció-szociológus
– Történeti demográfus
– Városszociológus

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a megfigyelés és az interjú módszerének felhasználásával a társadalomszerkezet és a szociális jelenségek vizsgálata
– a vizsgálatokkal nyert adatok feldolgozása, elemzése és értelmezése
– a népességgel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése kérdőívekkel és felmérésekkel
– az összegyűjtött adatok feldolgozása, táblázatokba szerkesztése, összegzése, értelmezése, következtetések levonása és előrejelzések készítése
– tudományos közlemények készítése

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2310 Szociálpolitikus
2516 Statisztikus
2612 Levéltáros

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

yt

2546 Nyelvész, irodalomtörténész

ál

A nyelvek eredetét, kialakulását és szerkezetét vizsgálja, egy-egy irodalmi korszak, irányzat kutatását
végzi, költők, írók műveit, életművét dolgozza fel.

H

at

Feladatai:
– a nyelvek eredetének, az ősi nyelvek és a modern nyelvcsoportok közötti kapcsolatoknak a vizsgálata,
az ősi nyelvek nyelvcsalád és eredet szerinti azonosítása és osztályozása
– a szavak eredetének és alakulásának a feltárása
– morfológiai, fonológai, szemantikai kutatások végzése
– helyesírási tanácsadó szótárak készítése
– kutatómunkával egy-egy irodalmi korszakkal, irányzattal kapcsolatos történeti adatok gyűjtése és értékelése, alkotóművészek műveinek, életművének feldolgozása
– tudományos cikkek és beszámolók összeállítása
Jellemző munkakörök:
– Dialektus-kutató
– Finnugornyelv-kutató
– Irodalmi esszéista
– Irodalomkritikus
– Jelelmélet-kutató
– Nyelvtörténész
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– Összehasonlító nyelvész
– Szótárszerkesztő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2543 Történész, régész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2547 Pszichológus
Gyűjti, értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat, eredményeket; tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket, törvényszerűségeket, a pszichológiai alapelveket; diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket.

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az emberi viselkedés megfigyelése és tanulmányozása, tudományos kísérletek tervezése a pszichológiai jelenségek vizsgálatára, a kísérletek elvégzése és értékelése
– pszichológiai tesztek kidolgozása, standardizált tesztek felvétele és értékelése, az eredmények összevetése az interjúkból, kérdőívekből, megfigyelésekből nyert adatokkal
– a pszichés megbetegedések diagnosztizálása, kezelése
– pályaválasztási és egyéb tanácsadás
– vállalatoknál, intézményeknél a személyzeti munkában, a vezetőképzésben, a termelési hatékonyság
növelésében, piackutatásban pszichológiai alapelvek, technikák alkalmazása
– tudományos közlemények készítése

20

11

Jellemző munkakörök:
– Iskolapszichológus
– Klinikai pszichológus
– Munkapszichológus
– Pedagógiai pszichológus
– Pszichológus kutató

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2212 Szakorvos
2441 Gyógypedagógus
3312 Mentálhigiénés asszisztens

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

ál

2549 Egyéb társadalomtudományi foglalkozások

at

Ide tartoznak a 254-es alcsoportból a máshová nem sorolható társadalomtudományi foglalkozások.

H

Jellemző munkakörök:
– Futurológus
– Művészettörténész
– Szociotechnikus (kérdező, kutatásszervező)

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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KULTURÁLIS, SPORT-, MŰVÉSZETI ÉS VALLÁSI – FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ – FOGLALKOZÁSOK
261 Kulturális, sport- – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások
2611 Könyvtáros
Gyarapítja, rendszerezi, nyilvántartja és gondozza a könyvtári gyűjteményt, valamint tájékoztatja és tanácsokkal látja el a könyvtár látogatóit.

uá
.j
an

Jellemző munkakörök:
– Állományalakító könyvtáros
– Bibliográfus, információs könyvtáros
– Feldolgozó könyvtáros
– Informatikus könyvtáros
– Módszertanos könyvtáros
– Olvasószolgálati könyvtáros

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok állományának gyarapítása és apasztása, a dokumentumpiac áttekintése, javaslattétel a beszerzésre, az állománygyarapítás adminisztrációjának irányítása,
az állományra vonatkozó statisztikai adatok összegzése, elemzések és jelentések készítése
– a könyvtárba érkező dokumentumok nyilvántartása, alaki és tartalmi feltárása, betűrendes és szakkatalógus összeállítása
– az olvasók tájékoztatása, kiszolgálása, könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása
– időszakos kiállítások,író-olvasó találkozók, ankétok és egyéb rendezvények szervezése és előkészítése

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2612 Levéltáros
2614 Kulturális szervező
3711 Könyvtári munkatárs

2612 Levéltáros

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

ál

yt

Beszerzi és rendszerezi a történeti értékű és az állandó megőrzést igénylő iratokat, valamint biztosítja az
iratokhoz való hozzáférést.

at

Feladatai:
– a levéltár illetékességi körébe tartozó történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat létrehozó
szerveknél az iratkezelés rendjének az ellenőrzése
– a levéltár illetékességi körébe tartozó levéltári anyagok átvétele, a levéltári anyag gyarapítása vásárlás, ajándékozás, csere stb. formájában
– a levéltári anyag használatának megkönnyítése az iratok rendszerezésével, rendezésével, selejtezésével, segédletek készítésével
– felvilágosítás a levéltárban őrzött anyagokról, az iratokban való kutatás biztosítása, ügyfélszolgálati
munka
– az intézmény tudományos kutatási programjának, illetve egyéni érdeklődésének megfelelő forráskutatás és feltárás, tudományos közlemények készítése
– levéltár-látogatások vezetése, kiállítások rendezése, előadások tartása

H

26

Jellemző munkakörök:
– Feldolgozó levéltáros
– Gyűjtőterületi levéltáros
– Tájékoztató levéltáros
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2611 Könyvtáros
3712 Levéltári munkatárs
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor)

l.

Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat, az iparművészeti, néprajzi és régészeti tárgyakat, a képzőművészeti alkotásokat, egyéb tudományterület (orvostudomány, pedagógia, agrártudomány) anyagait; ásványokat, növényeket, állatokat tartósít és készít elő
tudományos vizsgálat vagy bemutatás céljára.

11

.j
an

uá

r1

-tő

Feladatai:
– természettudományi anyagok (növény, állat, ősmaradvány, ásvány-kőzet) gyűjtése, feldolgozása,
megőrzése, nyilvántartása
– néprajzi tárgyak gyűjtése, raktározása, nyilvántartása, rendszerezése és megőrzése
– képző- és iparművészeti múzeumok részére műtárgyak felkutatása, gyűjtése, a gyűjteményi egységek
anyagának rendszerezése, feldolgozása, nyilvántartása
– egyes szakterületek múzeumaiban (pl. mezőgazdasági, orvostudományi, irodalomtörténeti múzeumokban) a tudománytörténeti értékű anyagok begyűjtése, megőrzése, rendszerezése, feldolgozása és
nyilvántartása
– műtárgyak, műalkotások történeti és esztétikai értékének megőrzése, élettartamának meghosszabbítása különböző restaurálási, konzerválási technikák segítségével
– restaurátor-műhelyekben, laboratóriumokban, régészeti ásatásokon a műtárgyak, a régészeti, néprajzi,
iparművészeti tárgyak vizsgálata, tisztítása, konzerválása, restaurálása, rekonstrukciója
– természettudományi anyagok (ásvány-kőzet, növény, gerinctelen és gerinces állat) konzerválása és
előkészítése a tudományos feldolgozás számára

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Művészettörténész-muzeológus
– Néprajzos-muzeológus
– Természettudományos-muzeológus

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2544 Néprajzkutató
2623 Képzőművész
2624 Iparművész

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

H

2614 Kulturális szervező
Művészeti, szabadidős, sportprogramokat szervez szabadidőközpontokban, művelődési és közösségi házakban, idegenforgalmi központokban.
Feladatai:
– programokra, csoportfoglalkozásokra való igény felmérése
– rendezvények előkészítése, programnaptár készítése
– csoportok szervezése, esetleg vezetése
– a programok reklámjának szervezése
Jellemző munkakörök:
– Impresszárió
– Művelődési (felnőttképzési) menedzser
– Művelődésszervező
– Művészeti titkár
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– Producer
– Programszervező
– Színházi szervezőtitkár
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3713 Kulturális szervező munkatárs
3716 Hivatásos sportoló, sportmunkatárs
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője

-tő

l.

Elbírálja a könyvek kéziratát, javaslatot tesz a megjelentetésre, meghatározza a folyóirat irányvonalát,
irányítja a szerkesztőségi dolgozók munkáját.

11

20

Jellemző munkakörök:
– Könyvkiadói felelős szerkesztő
– Lapkiadói főmunkatárs
– Lapkiadói rovatvezető
– Sajtófigyelő, sajtólevelező
– Tördelőszerkesztő

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– irodalmi művek kéziratának átolvasása és elbírálása
– javaslattétel a kiadónak a mű kiadására és a publikációs szerződés feltételeire
– javaslattétel a szerzőnek a kéziratban szükséges változtatásokra
– a kiadásra előkészített kézirat átolvasása
– a lapban megjelentetni kívánt cikkek kiválasztása és szerkesztése, a cikkek szerkesztésének irányítása
– a szerkesztőségi tagok kijelölése interjúkészítésre, anyaggyűjtésre
– az elkészült cikkek átolvasása
– a szerkesztőségben dolgozók irányítása
– rovatvezetés, cikkek, vezércikkek írása

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2616 Újságíró
3715 Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa

ál

2616 Újságíró

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

at

Folyóiratokban, újságokban, magazinokban megjelenő újságcikkeket ír, interjúkat készít.

H

Feladatai:
– beszámoló-készítés a különféle eseményekről és rendezvényekről, az események kommentálása
– interjúkészítés politikusokkal és közéleti személyiségekkel, közérdeklődésre számot tartó emberekkel,
sajtótájékoztatón való részvétel
– szerkesztőségi cikkek megírása saját anyaggyűjtés vagy hírek, beszámolók alapján, cikkek válogatása,
átírása, szerkesztése
Jellemző munkakörök:
– Belpolitikai újságíró
– Filmkritikus
– Gazdasági újságíró
– Kulturális újságíró
– Külügyi újságíró
– Sportújságíró
– Színikritikus
– Zenekritikus
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs
3715 Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatárs
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

l.

Összegyűjti, áttekinti, értékeli és szerkeszti a híreket, különböző eseményekről szóló beszámolókat, zenei
anyagokat.

uá

r1

-tő

Feladatai:
– az eseményekről szóló beszámolókkal kapcsolatos feladatok kidolgozása és kijelölése, a munkatársak
munkájának összehangolása, az általuk készített anyagok átnézése
– a riportanyagok, híranyagok szerkesztése, a műsor témáinak kiválasztása, a filmbejátszások, videofelvételek, grafikák megtekintése
– az információk pontosságának, érthetőségének, hírértékének ellenőrzése
– műsorvázlat, adásmenet, forgatókönyv készítése, a műsor megvalósításának figyelemmel kísérése

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Rádió, televízió főmunkatársa
– Rádió, televízió rovatvezetője
– Rádió, televízió turnusvezetője

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2616 Újságíró
3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs
3715 Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2618 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

ál

yt

Vezeti a sportolók edzését, felkészíti őket a versenyekre, szervezi és irányítja a sporteseményeket, összehangolja az edzők munkáját, vezeti a sportklubot.

H

at

Feladatai:
– a sportolók képességeinek fejlesztését szolgáló edzési tervek kidolgozása a képességek felmérése
alapján
– edzések vezetése, az edzésen nyújtott teljesítmények értékelése, edzőtáboroztatás
– a versenynaptár összeállítása, a sportolók felkészítése a versenyekre, a sportolók versenyen nyújtott
teljesítményének elemzése
– az edzők munkájának irányítása, sportesemények szervezése, a sportklub vezetése, sportolók szerződtetése

Jellemző munkakörök:
– Sportegyesületi szaktanácsadó
– Sportegyesületi ügyintéző
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2410 Felsőfokú tanintézeti tanár, oktató (pl. egyetemi, főiskolai tanár, docens, tanársegéd)
2421 Középiskolai tanár, oktató
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2633 Koreográfus, táncművész
3716 Hivatásos sportoló, sportmunkatárs

138

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2619 Egyéb, magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások
Ide tartoznak a 261-es alcsoportból a máshová nem sorolható kulturális tevékenységet végzők.
Jellemző munkakörök:
– Felvételvezető
– Fővilágosító
– Stúdióvezető

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

262 Alkotóművészi – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások

r1

2621 Író (újságíró nélkül)

uá

Irodalmi műveket ír megjelentetésre vagy színpadi, rádiós, televíziós bemutatásra.

11
20

Jellemző munkakörök:
– Költő
– Novellaíró
– Regényíró
– Színműíró

.j
an

Feladatai:
– az irodalmi alkotás témájának megválasztása
– a mű háttéranyagának összegyűjtése, az anyag rendezése, vázlat készítése, a mű megírása
– novellák, publicisztikák írása folyóiratok számára, színdarabok, filmforgatókönyvek készítése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2616 Újságíró
2622 Műfordító

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

ál

2622 Műfordító

at

Irodalmi műveket fordít egyik nyelvről a másikra.

H

Feladata:
– irodalmi művek fordítása az eredeti mű stílusának, szellemének megőrzésével

Jellemző munkakörök:
– Lírai művek fordítója
– Prózai és drámai művek fordítója
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2621 Író (újságíró nélkül)
3717 Fordító, tolmács
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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2623 Képzőművész
Eredeti, egyéni látásmódot tükröző művészeti alkotásokat hoz létre különböző képzőművészeti technikákkal.
Feladatai:
– rajz, szobor, festmény, metszet megalkotása
– illusztráció készítése könyvekbe, folyóiratokba

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Festőművész
– Grafikusművész
– Karikatúrarajzoló
– Rajz- és animációs filmhez fázisrajzoló
– Rajz- és animációs filmhez kulcsrajzoló
– Rajz- és animációs film tervezője
– Szobrászművész

r1

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2624 Iparművész

.j
an

2624 Iparművész

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

11

Megtervezi a használati, ipari és egyedi művészeti tárgyak formáját, belső terek berendezését, alkalmazott grafikai munkákat készít.

20

Feladatai:
– használati, ipari és egyedi művészeti tárgyak tervezése
– belső terek kialakításának megtervezése, bútorok tervezése
– színpadi díszletek tervezése
– alkalmazott grafikai munkák tervezése és elkészítése

H

at

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Belsőépítész
– Díszlettervező
– Díszműkovács
– Grafikai tervező
– Ipari formatervező
– Kerámiaművész
– Lakberendező
– Makett-tervező, modelltervező
– Ötvösművész, díszműkovács
– Porcelánművész
– Reklámgrafikus
– Ruhatervező, jelmeztervező
– Textilművész
– Üvegipari tervező

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2623 Képzőművész
7521 Címfestő
7522 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
7523 Keramikus
7524 Üveggyártó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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2625 Zeneszerző
Zenedarabokat alkot, zeneműveket átír, hangszerel.
Feladatai:
– összhangzattani, hangszerelési, illetve a zenei formákra vonatkozó ismeretek felhasználásával a zenemű megalkotása
– zeneművek, dallamok átírása más hangszerekre, nagyzenekarra, kamarazenekarra vagy énekhangra

l.

Jellemző munkakörök:
– Dalszerző
– Könnyűzenei művek szerzője
– Nagyzenekari művek szerzője
– Opera-, operettszerző

r1

-tő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2632 Zenész, énekes
3723 Népzenész

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

.j
an

2626 Rendező

Színpadra állítja a színdarabot vagy filmre viszi a forgatókönyvet, televízió- és rádióműsort rendez.

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Cirkusz- és varietérendező
– Dramaturg
– Filmrendező
– Rádiórendező
– Színházi rendező
– Televíziórendező
– Zenei rendező

20

11

Feladatai:
– a darab, mű értelmezéséhez a szövegkönyv, forgatókönyv tanulmányozása, a próbák, illetve a felvétel során a szereplők irányítása
– a jelmeztervezővel, díszlettervezővel és más szakemberekkel a kosztümök, díszletek, hang- és fényeffektusok megválasztása

at

ál

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3722 Segédrendező

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2627 Operatőr, fotóművész
Embereket, eseményeket, állatokat, növényeket, tájakat, épületeket, tárgyakat stb. fényképez műteremben
és szabadban.
Feladatai:
– a helyszín, a kamera, a lencsék, a filmtípus kiválasztása, a mesterséges világítás beállítása
– az esemény felvétele a rendező utasításainak megfelelően, a képélesség, a nyílás beállítása után exponálás
– a film előhívása, a kép kicsinyítése, nagyítása, a film vágása
Jellemző munkakörök:
– Állófelvétel-készítő
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– Fotóillusztrátor
– Fotóriporter
– Kameraman
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2629 Egyéb alkotóművészi foglalkozások
Ide tartoznak a 262-es alcsoportból a máshová nem sorolható alkotóművészek.

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Elektronikus alkalmazott grafikus, képszerkesztő
– Könyvműves

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

263 Előadóművészi – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások

.j
an

2631 Színész, előadóművész, bábművész

11

Szerepeket alakít színdarabokban, filmekben, rádiós és televíziós műsorokban vagy más szórakoztató
produkciókban, bábjátékot ad elő.

al
an

20

Feladatai:
– szöveg betanulása, a szerepnek megfelelő arcjáték és gesztusok kidolgozása, a szerep eljátszása
– versek, drámarészletek, musicalrészletek előadása önálló esteken vagy prózai és zenés művekből öszszeállított előadásokon
– a színpad alatti vagy feletti helyzetből a bábok mozgatása, megszólaltatása
– eredeti bábjátékok és dialógusok készítése, bábok készítése
Jellemző munkakörök:
– Musicalszínész
– Prózai színész

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3721 Segédszínész
3725 Cirkuszművész

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

2632 Zenész, énekes
Fellép szólistaként vagy zenekar, kamaraegyüttes, operatársulat, könnyűzenei együttes tagjaként koncerttermekben, színházban, szerepel filmen, televízióban, felvételeket készít lemezstúdióban, zenekart vagy
kórust vezet.
Feladatai:
– játék egy vagy több hangszeren szólistaként vagy zenekar, együttes tagjaként
– éneklés szólistaként vagy énekegyüttes tagjaként
– zenekar vagy kórus vezetése, az előadás irányítása
Jellemző munkakörök:
– Énekkari tag
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–
–
–
–
–
–
–

Énekművész
Karigazgató
Karmester
Korrepetitor
Magánénekes
Zenei előadóművész
Zenekari tag

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2625 Zeneszerző
3723 Népzenész
3724 Vendéglátóhelyi zenész

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2633 Koreográfus, táncművész

r1

Táncműveket ad elő színpadon, televízióban vagy mozifilmen, éjszakai bárok produkcióiban, illetve eredeti koreográfiákat készít, betanítja és irányítja a táncosokat.

11
20

Jellemző munkakörök:
– Balettmester
– Magántáncos
– Szórakoztató táncos
– Tánckari tag
– Táncpedagógus

.j
an

uá

Feladatai:
– klasszikus, modern vagy akrobatikus táncok előadása szólótáncosként, partnerrel vagy tánckar tagjaként
– koreográfia készítése, a mozdulatok szimbólumokkal való leírása, a próbák vezetése

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
2639 Egyéb előadóművészi foglalkozások

yt

Ide tartoznak a 263-as alcsoportból a máshová nem sorolható előadóművészek.

at

ál

Jellemző munkakörök:
– Humorista
– Műsorvezető, játékvezető, konferanszié
– Pantomim-előadóművész

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

264 Vallási – felsőfokú képzettséghez kapcsolódó – foglalkozások
2640 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
Az egyház előírásai által meghatározott szolgálatot teljesít, a hitnek vagy felekezetnek megfelelő szertartásokat vezet, lelki és erkölcsi támogatást nyújt a híveknek.
Feladatai:
– misék, istentiszteletek vezetése, a szentségek kiszolgáltatása a hitnek vagy felekezetnek megfelelő
szabályok szerint
– szentbeszédek, prédikációk tartása
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–
–
–
–

lelki és erkölcsi támogatás a vallási közösség tagjainak
lelkészi lelkigondozó szolgálat a kórházakban, hadseregben, börtönökben
vallásoktatás
adminisztratív feladatok ellátása az egyházi intézmények bizottságaiban, humanitárius, szociális tevékenység

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Apáca (oktatással, ápolással foglalkozók nélkül)
– Börtönlelkész
– Hitoktató
– Káplán
– Kórházi lelkész
– Plébános
– Rabbi
– Segédlelkész
– Szerzetes (oktatással, ápolással foglalkozók nélkül)
– Tábori lelkész

291 Egyéb, magasan képzett ügyintézők
2910 Egyéb, magasan képzett ügyintézők

H

at

ál

yt

al
an

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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uá

EGYÉB, MAGASAN KÉPZETT ÜGYINTÉZŐK

.j
an

29

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

3 EGYÉB, FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET
IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK

TECHNIKUSOK ÉS HASONLÓ MŰSZAKI FOGLALKOZÁSOK
311–312 Technikusok
3111 Bányászati technikus

l.

A bányamérnök irányítása mellett bányatelepítéssel, -feltárással, ásványi nyersanyag előkészítésével és
elsődleges feldolgozással, valamint üzemeltetéssel,karbantartással kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Bányaipari aknász technikus
– Bányatechnikus
– Fluidumkitermelő technikus
– Kőolaj- és gázfúró technikus
– Mélyfúró technikus

11

.j
an

uá

r1

-tő

Feladatai:
– új bányák megnyitásakor geológiai kutatómunkák, kutatófúrások végzése, részvétel a feltárás megtervezésében
– a megadott specifikációk szerint az ásványi nyersanyagok kutatási, feltárási, kitermelési, szállítási terveihez költségbecslések készítése, az erőforrás-felhasználás tervezése
– az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot
előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzése, az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása
– az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos bányászati munkák közvetlen irányítása, a normák kialakítása, a teljesítményszint meghatározása
– ércminták vétele, minőségi és mennyiségi vizsgálatok végzése
– részvétel a bányaveszélyek kialakulását megelőző és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2111 Bányamérnök
3112 Földmérő és térinformatikai technikus

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3112 Földmérő és térinformatikai technikus

H

31

Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a Föld felületének és létesítményeinek vízszintes és magassági
felmérésében és ezek alapján azok helymeghatározásában és ábrázolásában vesz részt.

Feladatai:
– a terepen található természetes és mesterséges alakzatok térbeli helyzetének meghatározásához szükséges mérések elvégzése
– a térképen kijelölt földfelszíni létesítmények pontos helyének kitűzése
– hidak, épületek, építmények vízszintes és függőleges irányú elmozdulásának mérése
– szakmai irányítás mellett a mérési eredmények feldolgozása, a hiányzó adatok kiszámolása
– részfeladatok elvégzése különböző célú és részletezettségű térképek és grafikonok készítésekor
– földmunkák megkezdése előtt a föld felszíne alatt lévő vezeték- és csőhálózat felkutatása és bemérése
– ingatlan-nyilvántartási feladatok végzése, változások átvezetése (házhelyosztás, telekrendezés)

145

Jellemző munkakörök:
– Fotogrammetriai kiértékelő
– Földmérő
– Földmérő technikus
– Földnyilvántartó technikus
– Térképész (középiskolai végzettséggel)
– Térképésztechnikus
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2112 Földmérő és térinformatikai mérnök

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

-tő

3113 Élelmiszer-ipari technikus

r1

Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatában, átvételében, tisztításában, osztályozásában, hűtésében,
feldolgozásában, a tárolás és csomagolás munkáiban vesz részt.

al
an

20

11

.j
an

uá

Feladatai:
– az élelmiszerek fizikai sajátosságainak és kémiai összetételének meghatározása
– az áruk mennyiségi és minőségi átvételénél a mérőeszközök kezelése
– melegítés, hűtés, oldatkészítés, extrahálás, lepárlás, ülepítés, desztillálás, sűrítés, erjesztés, szűrés, főzés, sterilizálás, adagolás, csomagolás és az élelmiszergyártásban előforduló egyéb alapműveletek
végzése, irányítása
– a napi gépápolási, beállítási, karbantartási, higiéniai, takarítási és egyszerűbb javítási feladatok elvégzésének szervezése és irányítása
– az anyagnormák mérésekkel történő pontosítása, az eredményekről grafikonok és diagramok készítése, a tevékenység naplózása
– az elkészült élelmiszerek mintavétele és meghatározott szempontok szerinti vizsgálata
– a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartatása
– a gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatok ellátása

H

at

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Bor- és üdítőital-ipari technikus
– Borászati technikus
– Cukoripari technikus
– Dohányipari technikus
– Húsipari technikus
– Növényolaj-ipari technikus
– Sütő- és cukrásztechnikus
– Szeszipari technikus
– Tartósítóipari technikus
– Tejipari technikus
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2113 Élelmiszer-ipari mérnök
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3114 Fa- és könnyűipari technikus
Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett részt vesz a fogyasztási termékek (textil-, bőr-, cipő-, szőrme-,
bútor-, papír-, nyomdaipari termékek) gyártásában, a gyártási technológia kidolgozásában és a termékek
minőségének ellenőrzésében.

uá
.j
an
11

20

Jellemző munkakörök:
– Bőripari technikus
– Bőrkonfekció-ipari technikus
– Cipőipari technikus
– Faipari technikus
– Kerámiatechnikus
– Nyomdaipari technikus
– Papíripari technikus
– Ruhaipari technikus
– Textilipari technikus
– Textiltechnikus
– Üveggyártási technikus

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az alapanyagok beszállításának és feldolgozásának irányítása, ellenőrzése és a gyártás során felmerülő
javítási, karbantartási munkák elvégzése
– a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az új berendezések üzembe helyezése és a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása
– az üzemzavarok, minőségi problémák kivizsgálása, elhárítása és a termékek minőségének ellenőrzése
céljából különböző laboratóriumi vizsgálatok elvégzése
– a felügyelete alá tartozó munkások tevékenységének irányítása, a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása
– könnyűipari üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek kidolgozásában részfeladatok ellátása, átadás előtt a létesítményre vonatkozó biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
– az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése, elemzése és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése, kiküszöbölésének előmozdítása

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2114 Fa- és könnyűipari mérnök

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

ál

3115 Vegyésztechnikus

H

at

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus
anyagok, növényvédő szerek és műanyagok gyártásában, nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában,
termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében.

Feladatai:
– az alapanyagok beszállításának és feldolgozásának ellenőrzése, irányítása és a gyártás során felmerülő
javítási, karbantartási munkák elvégzése
– a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az ellenőrzési pontok kialakítása és a mérőműszerek, valamint a beavatkozásra lehetőséget adó berendezések elhelyezése
– az új berendezések üzembe helyezése és a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása
– az ellenőrzési pontokon a gyártási paraméterek figyelemmel kísérése és a szükséges technológiai beavatkozások elvégzése
– az üzemzavarok, minőségi problémák kivizsgálása és elhárítása
– a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása
– a felügyelete alá tartozó munkások tevékenységének irányítása
– a vegyi üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek kidolgozásában részfeladatok ellátása,
átadás előtt a létesítményre vonatkozó biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
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Jellemző munkakörök:
– Bőrvegyipari és szőrmeipari technikus
– Festőanyag-technikus
– Gázgyártó és gázelosztási technikus
– Gumiipari technikus
– Gyógyszeripari technikus
– Kőolaj-finomító technikus
– Kőolajipari technikus
– Műanyagipari technikus
– Pirotechnikus
– Szilikátipari technikus
– Tüzelőanyag-technikus
– Vegyipari szaktechnikus

r1

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2115 Vegyészmérnök
2144 Vegyész
2145 Farmakológus

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
an

3116 Kohászati technikus

11

Önállóan vagy mérnöki irányítással a vas és egyéb fémek érceikből való előállításában, dúsításában, finomításában, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításában és a különböző készültségi fokú, első-, másodés harmadtermékek előállításában vesz részt, elsősorban a minőség-ellenőrzés és a közvetlen termelésirányítás területén.
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Feladatai:
– a minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereinek (hőmérséklet, hatóanyagfelhasználás, villamosáram-erősség) folyamatos mérése, ellenőrzése és mérnöki utasításra a gyártási
jellemzők megváltoztatása
– nyersvas vagy acél előállításakor a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségének és a hőmérséklet
beállításának meghatározása
– a technológiai folyamat különböző fázisaiból származó mintákon meghatározott laboratóriumi vizsgálatok (szakítószilárdság, ütőpróba, kifáradási vizsgálat, vegyi összetétel stb.) elvégzése
– a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása, a kohászatban használt mérőműszerek (pirométer), berendezések hitelesítése
– az öntvény- és a mintarajzok alapján az öntőminták legyártatása, a formázás technológiai folyamatának ellenőrzése és irányítása
– a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejtokok megszüntetése
– a felügyelete alá tartozó munkások tevékenységének irányítása

Jellemző munkakörök:
– Kohótechnikus
– Öntőtechnikus
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2116 Kohómérnök
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3117 Gépésztechnikus
Gépek, berendezések beszerelését, működtetését és karbantartását végzi, részt vesz ezek megtervezésében.
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-tő
r1
uá

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2117 Gépészmérnök

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
– Általános gépésztechnikus
– Energia-átviteli technikus
– Gépgyártás-technológiai technikus
– Gépipari automatizálási technikus
– Gépkenési technikus
– Hőerő-gépészeti technikus
– Műszerész gépésztechnikus
– Szellőztetési technikus

l.

Feladatai:
– gépek, mechanikai berendezések és mechanikai alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki ellenőrzése
– a gépek felújításának, javításának, karbantartásának szervezése, irányítása
– a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az új berendezések üzembe helyezése és a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása
– az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetése és kivizsgálása
– a felügyelete alá tartozó munkások tevékenységének irányítása, a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása
– a mechanikai szerkezetek, kalorikus és áramlástechnikai gépek és berendezések, valamint az ezekkel
kapcsolatos technológiai folyamatok tervezésében részfeladatok ellátása, a gyártás és beszerelés költségeinek, anyag- és munkaerő-szükségletének előzetes becslése
– az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és
dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése, kiküszöbölésének előmozdítása

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

al
an

3118 Erősáramú villamosipari technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására, továbbítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt.
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Feladatai:
– a villamos forgógépek, transzformátorok és egyéb villamos berendezések fejlesztésében részfeladatok
ellátása, a prototípus elkészítése és a tervezett műszaki paraméterek mérésekkel történő ellenőrzése, a
gyártás szakmai irányítása
– ipari létesítményekben vagy egyéb épületekben a villanyszerelési munkák megtervezése, irányítása, a
gépek és berendezések felszerelésének felügyelete, a szerelési munkák befejezésekor a biztonsági és
érintésvédelmi előírások betartásának ellenőrzése és a gépek üzembe helyezésének engedélyezése
– a gyártósorok, villamosenergia-rendszerek működését felügyelő, vezérlő villamos automatikák javítása, karbantartása és módosítása
– a villamosenergia-szolgáltatás területén a felügyeletére bízott hálózatrész és az ehhez tartozó erősáramú létesítmények (transzformátorállomások, erőművi villamos berendezések stb.) működőképességének ellenőrzése, naplózása és rendellenesség észlelése esetén a hiba megszüntetése
– a hálózat különböző pontjain fellépő feszültségek, áram- és villamos fogyasztás mérése, az eredmények naplózása
– éves fenntartási, karbantartási javaslat összeállítása
– a felügyelete alá tartozó munkások irányítása
Jellemző munkakörök:
– Bányavillamossági technikus
– Energiaelosztási technikus
– Világítási technikus
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–
–
–
–
–

Villamosenergia-ipari szaktechnikus
Villamos gépet és készüléket gyártó technikus
Villamosipari technikus
Villamossági műszerezési technikus
Villamossági technikus (magasfeszültségű)

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2118 Erősáramú villamosmérnök
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus
3151 Energiagazdálkodó
5234 Távközlési foglalkozású

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus

uá

r1

Önállóan vagy mérnöki irányítással a távközlés, műszer- és irányítástechnika, elektronika, mikrohullámú
technika, rádiótechnika, számítástechnika és navigáció berendezéseinek létrehozásában és üzemeltetésében vesz részt.

20
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Feladatai:
– az elektronikus alkatrészek, készülékek és berendezések gyártásának szervezése, a felügyelete alá tartozó munkások szakmai irányítása, a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek
folyamatos fenntartása
– az elektronikus rendszerek telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, a működésükben bekövetkező
üzemzavarok okának meghatározása, a hiba kijavítása
– a számítógép-alapú rendszereket működtető szoftverek és az elektronikus áramkörök (digitális, analóg) fejlesztésében nyomtatott áramkörök tervezése, a prototípus elkészítése, a tervezett műszaki paraméterek méréssel történő ellenőrzése és egyéb részfeladatok ellátása
– az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és
dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése, kiküszöbölésének előmozdítása
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Jellemző munkakörök:
– Elektronikai technikus
– Híradástechnikai technikus
– Műszer- és irányítástechnikai technikus
– Radarberendezés-technikus
– Rádiótechnikus
– Szabályozástechnikai technikus
– Számítástechnikus
– Távközlési technikus

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2121 Gyengeáramú villamosmérnök
3118 Erősáramú villamosipari technikus
3151 Energiagazdálkodó
5234 Távközlési foglalkozású
7443 Elektroműszerész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3122 Közlekedési technikus
A vasúti, közúti, légi és vízi személy-, illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével, karbantartásával, javításával és üzemeltetésével
összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt.

150

l.

Feladatai:
– a közlekedési eszközök (mozdonyok, közúti járművek, repülőgépek stb.) fejlesztésében részfeladatok
ellátása
– a járművek karbantartásának irányítása, a közlekedési eszközök műszaki állapotának műszeres ellenőrzése és a szükséges javítások elvégzése
– a közlekedési rendszerek eszközeinek kiválasztásában és szervezetének megtervezésében részfeladatok (igények felmérése, rendelkezésre álló eszközök számbavétele, menetrendszerkesztés, költségmegtérülési számítások elvégzése, viteldíj meghatározása stb.) megoldása
– a személy- és áruszállítás műszaki és adminisztratív lebonyolításának (személy- és teherforgalom öszszehangolása, vasúti szállítmányok adott övezetbe való irányítása, pénztárforgalom, utastájékoztatás,
szállítási, fuvarozási útvonal kijelölése, személyi és tárgyi feltételek biztosítása, fuvardíjak elszámolása, eredményesség vizsgálata, vámrendelkezések betartása, menetokmányok kezelése stb.) elvégzése,
közvetlen irányítása

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2122 Közlekedési mérnök

.j
an

uá

r1
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Jellemző munkakörök:
– Gépjármű-üzemeltetési technikus
– Hajózási technikus
– Jelzőberendezés-technikus
– Légiközlekedési technikus
– Motor- és vontatási technikus
– Motortechnikus
– Postaforgalmi technikus
– Vasútforgalmi technikus
– Villamosvasúti technikus

al
an

3123 Építésztechnikus

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

Épületek és más építmények (hidak, utak, vízszállító- és szennyvízrendszerek, gátak stb.) tervezésével,
építésével, működtetésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat
lát el.
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Feladatai:
– a gyakorlati építéskivitelezés során az építészek és építőmérnökök tervezési elképzeléseinek képviselete, az előírások, szabványok betartatása, a kivitelezési munkák összehangolása, ellenőrzése
– az építéstervezés területén a megadott specifikációknak és a mérnöki utasításoknak megfelelően, a
tervek mérethelyes megszerkesztése, megrajzolása vagy megrajzoltatása, a tervekhez kapcsolódóan
számítások és költségvetések készítése, kisebb tervek elkészítése, méretezése
– önkormányzati szakhatósági (műszaki, építésügyi) feladatok ellátása, ellenőrzési beszámolók megírása
– ingatlankezelési, üzemeltetési, fenntartási és felújítási műszaki feladatok ellátása
– talajok és építőanyagok helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, épületek és építmények építésének ellenőrzése
– műszaki tanácsadás az épületek és építmények építésénél, ellenőrzésénél
– településfejlesztési tervek kivitelezési munkáinak összehangolása, ellenőrzése
– településüzemeltetési feladatok ellátása, egyeztetés a szolgáltatók képviselőivel (gáz, áram, víz, csatorna, utak stb.)

Jellemző munkakörök:
– Beruházási előadó
– Építésügyi előadó
– Építész műszaki előadó
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Építész-, épületgépész technológus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Műszaki ellenőr
Műszaki előadó
Műszaki előkészítő kalkulátor
Műszaki szerkesztő
Műszaki ügyintéző
Településfejlesztési technikus
Településüzemeltető
Termelés-előkészítő

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2123 Építészmérnök
2124 Építőmérnök

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

3124 Mezőgazdasági technikus
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A mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási
eredmények alkalmazásában vesz részt.

20
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Feladatai:
– a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányának megállapítása,
a beruházások megtervezése és a termelés gazdaságosságának ellenőrzése területén részfeladatok
megoldása
– új termelési technológiák kipróbálása és bevezetése
– piackutatási és marketingfeladatok ellátása, a termékek elhelyezése
– a felügyeletére bízott munkások szakmai irányítása
– a szaktudományok fejlődésének és gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeinek figyelemmel kísérése
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Jellemző munkakörök:
– Állat-egészségügyi szaktechnikus
– Állat-egészségügyi technikus
– Baromfi-tenyésztési szaktechnikus
– Faiskolai technikus
– Gyümölcstermesztési szaktechnikus
– Kertésztechnikus
– Kertművelő technikus
– Mezőgazdasági üzemgazdasági szaktechnikus
– Növénytermesztési szaktechnikus
– Növényvédelmi szaktechnikus
– Öntözéses növénytermesztési szaktechnikus
– Öntözési technikus
– Szőlőtermesztési szaktechnikus
– Zöldségtermesztési szaktechnikus
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2125 Mezőgazdasági mérnök
2126 Erdő- és természetvédelmi mérnök
3126 Környezetvédelmi technikus
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

152

3125 Erdő- és természetvédelmi technikus
Az erdőgazdálkodással és a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki feladatok gyakorlati
megvalósítását végzi.

-tő

l.

Feladatai:
– a megadott specifikációk szerint az erdőgazdálkodási tervekhez költségbecslések készítése, az erőforrás felhasználásának tervezése
– erdészeti üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának irányítása, műszaki
ellenőrzése, az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása
– az éves üzemtervnek megfelelően az erdőgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása, az erdészeti
szak-, betanított és segédmunkások irányítása, a normák kialakítása, a teljesítményszint meghatározása
– talajminták vétele, minőségi vizsgálatok végzése
– környezet-, illetve természetvédelmi szempontok érvényesítése

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2126 Erdő- és természetvédelmi mérnök
6211 Erdész, segéderdész

uá

r1

Jellemző munkakörök:
– Erdészeti környezetvédő szaktechnikus
– Erdésztechnikus
– Erdőművelési technikus
– Természetvédelmi technikus

20

3126 Környezetvédelmi technikus

al
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Önállóan vagy mérnöki irányítással a környezetkárosító hatások mérséklésében, kiküszöbölésében és
megelőzésében vesz részt.
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Feladatai:
– a környezeti károk felmérésében (a víz, a levegő, a talaj állapotának, szennyezettségének vizsgálata),
megelőzésében és az ehhez szükséges mérések elvégzésében részfeladatok ellátása
– a mérési eredmények összehasonlítása a hazai és a nemzetközi szabványokkal, beszámolók és jelentések készítése, indokolt esetben környezetvédelmi intézkedések kezdeményezése (vízszennyezés esetén a víz felhasználásának korlátozása, élelmiszerek elkobzása magas növényvédőszer-tartalmuk miatt
stb.)
– az iparban vagy mezőgazdaságban új, környezetkímélő termékek vagy technológiák bevezetésekor az
engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, a szakhatóságok véleményét figyelembe véve a hiányosságok megszüntetése
– a környezetvédelmi előírások által meghatározott módon felhasználható gépek, berendezések, technológiák működtetésének irányítása és a termékek ellenőrzésében a környezetvédelmi szempontok érvényesítése
Jellemző munkakörök:
– Élelmiszer-ipari környezetvédelmi technikus
– Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus
– Geológiai környezetvédelmi technikus
– Gépészeti környezetvédelmi technikus
– Hulladékkezelő technikus
– Környezetvédelmi méréstechnikus
– Környezetvédelmi szaktechnikus
– Közlekedésépítő-környezetvédő technikus
– Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus
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– Műemléki fenntartó technikus
– Települési környezetvédelmi technikus
– Vegyipari környezetvédelmi technikus
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2127 Környezetvédelmi mérnök
6411 Növényvédelmi, növény-egészségügyi foglalkozások
6412 Talajvédelmi, talajjavítási foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel
III. szint

-tő

Ide tartoznak a 311-312-es alcsoportból a máshová nem sorolható technikusok.

l.

3129 Egyéb technikusok
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Jellemző munkakörök:
– Alkalmazástechnikus
– Biztonságtechnikus
– Gyógyszerésztechnikus
– Karbantartó technikus
– Oktatástechnikus
– Robottechnikus
– Szervező technikus
– Szerviztechnikus
– Tüzeléstechnikus
– Üzemeltető technikus
– Üzemtechnikus
– Vízügyi technikus

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

313 Számítástechnikai foglalkozások

yt

3131 Számítógéphálózat-üzemeltető

at

ál

Különféle teljesítményű számítógépes hálózatokat (pl. személyi számítógépek, nagyszámítógépes környezet) üzemeltet, illetve azok működését felügyeli és ellenőrzi.

H

Feladatai:
– számítógépes hálózatok, perifériák és kapcsolódó berendezések működtetése, felügyelete, a folyamatos feldolgozás biztosítása
– a kommunikációs kapcsolatok (adatátviteli vonalak és berendezések) állapotának figyelemmel kísérése, a fellépő rendellenességek és hibák gyors elhárítása
– számítógépes munkafolyamatok szervezése a felhasználók által megadott specifikációk szerint
– mágnesszalagok, lemezek előkészítése adatok feldolgozásához, lemez- és mágnesszalag-könyvtárak
kialakítása és kezelése
– on-line számítástechnikai műveletek végzése
– nyilvántartás, archiválás
Jellemző munkakörök:
– Adatátviteliterminál-kezelő
– Rendszeradminisztrátor
– Számítástechnikai operátor
– Számítógép-kezelő
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– Számítógéphálózat-felügyelő
– Számítógéptermi gépkezelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3133 Adatbázis-felelős
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3132 Számítástechnikai programozó
Különböző programnyelveken forrásprogramokat ír, többnyire a számítástechnikai szervező, illetve rendszerelemző, rendszertervező által készített dokumentációk alapján.

uá

r1

-tő

l.

Feladatai :
– a dokumentált rendszer, probléma, algoritmus valamilyen programnyelven való megírása, a megírt
forrásprogram tesztelése, javítása, módosítása
– részletes logikai munkafolyamat-ábrák és -diagramok készítése, számítógépes feldolgozási műveletek
lépéssorrendjének megállapítása
– az elkészült programok dokumentálása
– részvétel a rendszer beüzemelési, indítási problémáinak megoldásában

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Alkalmazási programozó
– Programfejlesztő
– Programtervező

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2132 Számítástechnikai szervező
2133 Szoftverfejlesztő, informatikus
3133 Adatbázis-felelős

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3133 Adatbázis-felelős

yt

Az adatbázis-felelős kezeli és karbantartja az adott szervezet adatbázisát.

H
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Feladatai:
– adatbázisok működésének figyelése és a kiegyensúlyozott működés biztosítása
– adatbázisok karbantartásával, integritásával, mentésével/helyreállításával, valamint módosításával
kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve elvégeztetése
– adatbázis kialakítása, adatok összegyűjtése egy vagy több forrásból, az adatok tárolása, védelme, az
adatok számítógépes előkészítése a meghatározott formában és az adatbázis rendelkezésre bocsátása
– tárgyszójegyzékek, adatbáziskönyvtárak karbantartása
Jellemző munkakörök:
– Adatbázis-adminisztrátor
– Adatbázis-kezelő
– Programkönyvtáros
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3132 Számítástechnikai programozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások
Ide tartoznak a 313-as alcsoportból a máshová nem sorolható számítástechnikai foglalkozású dolgozók.
Jellemző munkakör:
– Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

l.

314 Programozók, diszpécserek

-tő

3141 Programozó

r1

A gyártmányok előállításának műszaki dokumentációja alapján megállapítja a munkadarab előállításához
szükséges feltételeket, meghatározza a gyártási munkafolyamatok sorrendjét és műveleti utasításokat készít.

al
an

Jellemző munkakörök:
– Munkaszervező
– Műszaki programozó
– Üzemi programozó
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Feladatai:
– a gyártási folyamattal összefüggő műszaki dokumentációk, normatívák és segédletek összegyűjtése
– a kiindulási és a végállapot összevetése, az elvégzendő feladatok egymástól térben és időben független elemi műveletekre bontása
– az elemi műveletek elvégzéséhez szükséges erőforrások (munkaerőigény, anyagszükséglet, gépszükséglet stb.) megállapítása
– az elvégzendő feladatok természetéből adódó sorrendi kötöttségek és az erőforrások oldalán jelentkező korlátok figyelembevételével a műveleti sorrend felállítása
– a diszpécserek számára a műveleti sorrend alapján utasítási sor összeállítása
– a gyártási folyamat részleteinek módosítására vonatkozó beszámolók és tanulmányok készítése

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3142 Diszpécser
3155 Időelemző, anyagnorma-készítő

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

3142 Diszpécser

Különböző termelési egységekben közvetlenül irányítja a termelési folyamatokat, biztosítja a zavartalan,
menetrendszerű munkavégzést.

Feladatai:
– a termelési folyamat közvetlen irányítása, a szükséges anyagok és munkaeszközök biztosítása, az előkalkulációban kiszámított mennyiségek esetleges módosítása
– a termelés ütemezésének és a technológiai műveletek előírt sorrendjének biztosítása
– az egyes részlegek munkájának összehangolása
– a munkamenet lebonyolítását veszélyeztető váratlan akadályok és adminisztratív késedelmek jelzése,
elhárítása, közvetlen együttműködés az érintett egységekkel
– felettesei részére jelentések, beszámolók készítése
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Jellemző munkakörök:
– Diszpécser, fődiszpécser
– Építési diszpécser
– Iparvállalati, gyárrészleg-diszpécser
– Műhelydiszpécser
– Műszakos diszpécser
– Üzemi diszpécser
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3141 Programozó
3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

315 Üzemfenntartási foglalkozások

r1

3151 Energiagazdálkodó

uá

A vállalkozás működéséhez szükséges energiahordozókkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat ellátja,
illetve energetikusként az ehhez kapcsolódó munkatevékenységeket irányítja.

al
an

Jellemző munkakör:
– Energetikus
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Feladatai:
– energia-felhasználás vizsgálata, a fajlagos energia-felhasználási mutatók kidolgozása, a kapott eredmények elemzése és kiértékelése, az energia-megtakarítási lehetőségek feltárása, a veszteségforrások
megszüntetése
– az energiamegtakarításra való ösztönzés módszereinek kidolgozása, a vállalat egészére az energetikai
szempontok érvényesítése
– a várható energiaigény felmérése, az adott időszak energiaszükségletének meghatározása, az energiatervek elkészítése, az energiaszolgáltató vállalatokkal kötendő szerződések előkészítése
– kimutatások, energiabeszámolók készítése, adatok szolgáltatása

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3118 Erősáramú villamosipari technikus
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

3152 Munkavédelmi és baleset-elhárítási foglalkozású
Fejleszti és bevezeti az életet, a vagyont, a munkahelyi morált és hatékonyságot veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére irányuló biztonsági előírásokat és eszközöket, kivizsgálja az üzemi baleseteket és
felderíti a veszélyforrásokat.
Feladatai:
– a Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, illetve részvétel az elkészítésében
– az időszakos munkavédelmi szemlék, a kötelező biztonságtechnikai vizsgálatok megszervezése és
megtartása, az észlelt hibák esetén a szükséges intézkedés meghatározása, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése
– baleset okainak kivizsgálása, a baleset megismétlődésének elkerülésére teendő intézkedések meghatározása és végrehajtatása
– munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások, szabályok és rendelkezések oktatása, dolgozók vizsgáztatása
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– munkaterületek ellenőrzése, mérések végzése, a határérték-túllépések megelőzése
– egészségügyi programok tervezése és koordinálása, a dolgozók megfelelő szociális ellátásának biztosítása
Jellemző munkakörök:
– Baleset-elhárítási megbízott
– Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
– Biztonsági megbízott
– Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
– Munkavédelmi előadó
– Munkavédelmi felügyelő
– Munkavédelmi megbízott

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású
3521 Tűzrendész
3523 Üzemrendész

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó

.j
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A szükséges időben és mennyiségben biztosítja a gyártási folyamatban felhasznált gyártóeszközöket,
szerszámokat, készülékeket és mérőeszközöket.

20

11

Feladatai:
– a gyártóeszköz-szükséglet meghatározása és biztosítása, a gyártóeszköz-felhasználási normák kidolgozása, ellenőrzése
– a szükséges gyártóeszköz beszerzése vagy legyártatása
– a gyártóeszközök nyilvántartásba vétele, kiadása és visszavételezése, a forgalom bizonylatolása
– az üzemképesség fenntartása, karbantartással kapcsolatos műszaki és szervezési intézkedések végrehajtása

al
an

Jellemző munkakör:
– Szerszámgazdálkodó

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású
A szakmai végzettségének megfelelően üzemfenntartási és üzembiztonsági, illetve tárgyieszközgazdálkodási feladatokat lát el.
Feladatait a betöltött munkakörtől függően adminisztrációs vagy műszaki jellegű tevékenységek jellemzik elsősorban.

Feladatai:
– műszaki jellegű munkakörben a technológiai berendezések üzemképességének fenntartása, a gépek és
berendezések működésének ellenőrzése, állagmegóvása, karbantartási feladatok szervezése, ütemezése, lebonyolítása és ellenőrzése, géptelepítéssel kapcsolatos teendők megszervezése, a gépek és berendezések átvétele és üzembe helyezése
– adminisztratív munkakörben a szakterületéhez tartozó műszaki és egyéb berendezések, gépek, járművek mozgásának figyelemmel kísérése, bizonylatolása, az állományváltozásról kimutatások, jelentések és tablók készítése, adatok szolgáltatása, a selejtezéssel és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása

158

Jellemző munkakörök:
– Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló
– Biztonságtechnikai, -védelmi előadó
– Elektromosüzem-fenntartó
– Fenntartási ügyintéző
– Gáz- és olaj-tüzelőberendezés minősítő, felülvizsgáló
– Gáz- és olajüzemi berendezés felügyelője
– Gép- és tárgyieszköz-gazdálkodó
– Járműfenntartási előadó
– Üzemfenntartási előadó
– Villámvédelmi felülvizsgáló

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3152 Munkavédelmi és baleset-elhárítási foglalkozású
3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

3155 Időelemző, anyagnorma-készítő

.j
an

Az elkészült gyártástechnológiai sorrendhez meghatározza a szükséges időt és anyagmennyiséget.

al
an

20

11

Feladatai:
– a gyártáshoz szükséges anyagszükséglet meghatározása, műszaki, statisztikai becslése és elemzése
– a munkafolyamatok időtervének elkészítése és annak lebontása az egyes részegységekre és műveletekre, majd az időnorma meghatározása
– az elméletileg számított anyagszükséglet és időnorma ellenőrzése
– elemi mozdulatok tanulmányozása, munkanap-felvételi eljárások alkalmazásával, időmérlegek készítése
– a technikai és technológiai eszközök, anyagok, energiák felhasználásának vizsgálata és elemzése, a
veszteségek megszüntetése, illetve a tartalékok hasznosítása
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yt

Jellemző munkakörök:
– Időutalványozó, teljesítménymérő
– Munkaelemző
– Műveletioperáció-tervező
– Művelettervező
– NC-technológus
– Normaalap-készítő
– Normaellenőr
– Normakarbantartó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3159 Egyéb üzemfenntartási foglalkozások
Ide tartoznak a 315-ös alcsoportból a máshová nem sorolható üzemfenntartási foglalkozások.
Jellemző munkakörök:
– Ergonómus
– Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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316 Közlekedési, postai, hírközlési szakmai irányító jellegű foglalkozások
3161 Tengeri és belvízi hajóparancsnok
Gondoskodik a rábízott utas- vagy teherszállító hajó biztonságos üzemeltetéséről, hajózásra alkalmas állapotban tartásáról, a felszerelés, az áru és az utasok biztonságáról.

Jellemző munkakörök:
– Hajóparancsnok belvízi hajón
– Hajóparancsnok tengerjárón

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3162 Hajós, fedélzeti tiszt, hajóvezető

.j
an
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r1

-tő

l.

Feladatai :
– a vezetése alá rendelt hajószemélyzet munkájának irányítása és ellenőrzése, a szolgálati beosztásukról
való intézkedés
– a hajó útirányának kijelölése, a navigációs őrszolgálat munkájának, a helymeghatározásoknak, a hajózással kapcsolatos számításoknak, a hajóműveletek végrehajtásának, a navigációs és kormányberendezés működésének ellenőrzése
– nehéz hajózási körülmények között a hajó vezetésének irányítása
– a rakodási terv jóváhagyása, a rakodás előkészítésének és menetének ellenőrzése
– a hajó karbantartásának és javításának ellenőrzése
– a hajóokmányok, dokumentumok megőrzésének és az adminisztráció vezetésének irányítása és ellenőrzése
– tárgyalás hatóságokkal, ügynökségekkel és fuvaroztatókkal

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

al
an

3162 Hajós, fedélzeti tiszt, hajóvezető

Tengerjáró és belvízi hajókon gondoskodik a hajó biztonságos haladásáról és működéséről, valamint irányítja a fedélzeti és gépüzemi személyzet munkáját.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– a fedélzeti beosztottak munkájának irányítása, szervezése és ellenőrzése, navigációs őrszolgálat és
ügyeletes szolgálat tartása, hajóműveleteknél a fedélzeti munkák irányítása, a rakodási terv elkészítése, a rakodási munkák irányítása, a hajóokmányok, a személyzet és a hajó dokumentumainak kezelése, a hajónapló vezetése
– a gépüzem üzemképes állapotáról, a gépüzemi felszerelések előkészítéséről való gondoskodás, a fedélzeti gépek, navigációs egységek és elektromos berendezések üzemszerű működésének biztosítása,
a mechanikus, elektromos és elektronikai berendezések és gépek műszaki állapotának ellenőrzése,
karbantartása és javítása, a gépszemélyzet munkájának irányítása és ellenőrzése
– rádiós őr- és figyelőszolgálat teljesítése, a rádióállomás kezelése, telekommunikációs kapcsolatok létesítése, az időjárás és navigációs jelentések vétele és dokumentálása
– gondoskodás a hajó élelmiszerkészletéről, pénzkezelés, pénzügyi nyilvántartás vezetése

Jellemző munkakörök:
– Fedélzetitiszt-jelölt
– Folyami és tengerész géptiszt
– Folyami és tengerész gépüzemvezető
– Gazdasági tiszt
– Gépüzemvezető
– Rádiós tiszt
– Tengerészgéptiszt-jelölt
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3161 Tengeri és belvízi hajóparancsnok
8362 Fedélzet-, gépmester
8364 Kishajóvezető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
3163 Légijármű-vezető, hajózómérnök

l.

Merev szárnyú repülőgépeket és helikoptereket vezet utas- és teherszállítás, növények öntözése és permetezése, tűzoltás és életmentés céljából.

uá

r1

-tő

Feladatai:
– repülőgép és helikopter vezetése
– repülési terv készítése és jóváhagyása vagy az előírt repülési terv tanulmányozása
– a mechanikai, az elektromos és az elektronikai berendezések működésének ellenőrzése a felszállás
előtt és a repülés alatt
– jegyzőkönyv készítése a repülésről, valamint kisebb karbantartási és javítási munkák elvégzése a gépen

20
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Jellemző munkakörök:
– Fedélzeti mérnök
– Helikoptervezető
– Légijármű-parancsnok
– Másodpilóta
– Mentőszolgálati pilóta
– Mezőgazdasági pilóta
– Pilóta

al
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3164 Légiirányító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

yt

3164 Légiirányító

at

ál

Ellátja a polgári repülésben a repülés biztonságáért felelős szakszolgálatok repüléstechnikai, navigációs
és műszaki irányítását.

H

Feladatai:
– a repülőtérhez közeledő, a repülőteret elhagyó, a kijelölt légtérben haladó és a földön közlekedő repülőgépek mozgásának irányítása, összehangolása és ellenőrzése
– a repülési tervek vizsgálata és jóváhagyása
– rádiós kapcsolattartás a repülőszemélyzettel, fel- és leszállási parancs kiadása
– a repülőszemélyzet tájékoztatása az időjárási viszonyokról, a repülési lehetőségekről, a repülési tervekről és a légi forgalomról
– a repülőtér forgalmának, a karbantartó és biztonsági járművek mozgásának ellenőrzése
– rendkívüli helyzetekben a repülőtéri veszélyelhárító személyzet riasztása
Jellemző munkakörök:
– Földi navigációs tiszt
– Főnavigátor
– Légiforgalmi diszpécser
– Légiforgalmi szolgálattevő
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3163 Légijármű-vezető, hajózómérnök
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
3165 Földi közlekedés szakmai irányítója
Biztosítja a vasúti és városi gépjármű-közlekedéshez szükséges személyi és műszaki feltételeket.

uá
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an
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20
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Jellemző munkakörök:
– Gépjármű-közlekedési szakmai irányító
– Menetirányító
– Metró központi forgalmi menetirányító
– Metró központi forgalmi operátor
– Mozdonyirányító
– Személyzetvezénylő
– Térfőnök
– Üzemirányító
– Városi forgalmi diszpécser
– Városi közlekedési szakmai irányító
– Vasútállomási irányító
– Vasúti átrakásirányító
– Vasúti menetirányító
– Vasúti szakmai irányító
– Vasúti ügyeletes tiszt

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a menetrendszerű közlekedés lebonyolításához szükséges munkaerő- és járműbeosztás elkészítése
– a közlekedés menetének ellenőrzése, a forgalmi és egyéb zavarok megelőzésének és megszüntetésének irányítása
– a munkaidő-elszámolások ellenőrzése, a szabadságok, a szabadnapok és a pihenőidők kiadásának beosztása
– a tömeg- és személyszállítás folyamatának, végrehajtásának, menetének, módjának és sorrendjének
megtervezése

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3142 Diszpécser
5214 Forgalmi szolgálattevő

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3166 Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító
Irányítja, szervezi és ellenőrzi a postaforgalmi és hírközlési szervezetek, egységek szakmai munkáját.
Feladatai:
– a postakezelési, postaszolgálati, szállítási, hivatalszervezési ügyek irányítása, szervezése, ellenőrzése
– a távközlési hálózat optimális üzemeltetésének biztosításához szükséges forgalomtechnikai, üzemfelügyeleti tevékenységek és az ezzel kapcsolatos fejlesztések ellenőrzése
– a szakmai munkára vonatkozó rövid és hosszú távú tervek kidolgozása
– a szakterületét érintő utasítások, intézkedéstervezetek véleményezése
– a dolgozók feladatkörének meghatározása, az irányítása alá eső tevékenységek folyamatos ellenőrzése
– javaslattétel a fejlesztésekre, rekonstrukciókra, szakvélemény készítése az újításokról, adatszolgáltatás
a gazdasági elemzésekhez
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Jellemző munkakörök:
– Hírközlési szakmai irányító
– Postaforgalmi szakmai irányító
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3142 Diszpécser
5232 Mozgóposta-kezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

l.

319 Egyéb műszaki ügyintézők

-tő

3191 Újítási műszaki ügyintéző

r1

Nyilvántartja és tárolja a gazdálkodóegység szabadalmaival, újításaival összefüggő információkat és
szervezi az ezzel kapcsolatban lévő tevékenységeket.
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Jellemző munkakörök:
– Iparjogi szakértő
– Műszaki előadó
– Szabványellenőr
– Újítási felelős
– Újítási irodai ügyintéző
– Újítási megbízott

11

.j
an
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Feladatai:
– az újítási feladatterv kidolgozása
– az újítási javaslatok elbírálásához szükséges adatok összegyűjtése
– az újítások kísérleti, illetve megvalósítási szerződéseinek előkészítése
– az újítási díjak kifizetésének, a devizavásárlási igazolások kiállításának és kiadásának elintézése
– tájékoztatás és információszolgáltatás újítási kérdésekben
– az újításokkal kapcsolatos szabványok, rendelkezések és műszaki előírások beszerzése és áttanulmányozása, a könnyebb érthetőség kedvéért tájékoztatók készítése
– az újításokkal kapcsolatos dokumentációk és leírások megőrzése és nyilvántartása

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

at

3192 Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr

H

Munkavédelmi szempontból ellenőrzi a munkahelyeket, a felhasznált vagy értékesített termékeket és biztosítja a gyártmányokra vonatkozó minőségi szabványok és előírások betartását.

Feladatai:
– tanácsadás a munkaadók és a dolgozók képviselői számára a munkavédelmet és a munkahelyi környezetet érintő törvényekkel és rendelkezésekkel kapcsolatban
– a munkahelyek ellenőrzése annak érdekében, hogy a munkahelyi környezet, a gépek, berendezések
felszereltsége és állapota megfeleljen a hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és jogszabályoknak
– tényfeltáró beszélgetések, valamint a munkafolyamatokra vonatkozó baleseti statisztika elemzése és a
munkák megfigyelése alapján a biztonsági és balesetvédelmi szabályok betartásának és a védőeszközök használatának ellenőrzése
– a kész- és félkész termékek ellenőrzése, a gyártási specifikációk és termékszabványok teljesítése érdekében
– a legyártott termékekből a minőség megállapítása céljából minta vétele és vizsgálatokra való előkészítése, a kiválasztott minta fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságainak meghatározása laboratóriumi

163

eszközökkel, a vizsgálatok eredményéről feljegyzések készítése és ezek alapján mérési jegyzőkönyv
készítése
– a minőségi problémák kiküszöbölési módozatainak meghatározása, a javíthatatlan termékek leselejtezése

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3193 Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Építési, épületgépészeti műszaki ellenőr
– Építési műszaki ellenőr
– Folyam- és mederkotrási ellenőr
– Forgalmi műszaki ellenőr
– Gyártásközi műszaki ellenőr
– Idegen áru műszaki átvevője
– Késztermékellenőr
– Közúti műszaki ellenőr
– Műszer-hitelesítő, műszaki bemérő
– Postai műszaki biztos
– Termékhibajelző
– Végátvevő, végellenőr
– Villamossági műszaki ellenőr

11

3193 Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns

20

Önállóan vagy mérnöki irányítással ellenőrzi a beérkező alapanyagok, a gyártási folyamat részeként előálló félkész termékek és végtermékek minőségét és összetételét.
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Feladatai:
– a mérésekhez használt műszerek, berendezések és analitikai anyagok ellenőrzése, a laboratórium
rendjének biztosítása, az analitikai vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek megrendelése és azokról
nyilvántartás vezetése, rendszeres időközönként a műszerek kalibrálása, meghibásodásuk esetén javításuk intézése
– a raktáron lévő alapanyagok és a gyártáshoz szükséges kellékek minőségi vizsgálatának előírás szerinti, tételes vagy szúrópróbaszerű elvégzése
– szúrópróbaszerű vizsgálat esetén a raktár képviselőjének bevonásával a készlet mintavétele
– a gyártási, kiszerelési folyamatoknak az anyagnorma és a műveleti, gyártástechnológiai utasítás előírásai szerinti felügyelete
– a félkész termékek minőségének ellenőrzése és a vizsgálati eredmények rögzítése az ellenőrzési lapon, majd számítógépen
– az adatok rendszerezése, a tapasztaltakról beszámoló készítése, a gyártás irányításáért felelős mérnök
tájékoztatása a nem megfelelőnek ítélt anyagok, kellékek okozta kárról
– minőségi reklamáció esetén a reklamált termék azonosítása, az eset kivizsgálása és a hasonló jellegű
minőségi problémák megelőzése
– új termékek, technológiák bevezetésekor részvétel a minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
megoldásában
– a felügyelete alá tartozó laboránsok munkájának irányítása
Jellemző munkakörök:
– Mechanikai, metallográfiai anyagvizsgáló
– Metallurgiai anyagvizsgáló
– Radiográfiai anyagvizsgáló
– Roncsolásmentes anyagvizsgáló
– Vegyészeti anyagvizsgáló
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3192 Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr
7540 Laboráns (minősítés nélkül)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3194 Műszaki rajzoló, szerkesztő
Vázlatokból és ceruzarajzokból kiindulva, a tervező utasításai és az érvényben lévő szabványok alapján
elkészíti a különböző műszaki létesítmények (épületek, gépek, gépszerkezetek stb.) végleges tervdokumentációját.

.j
an
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Feladatai:
– a rendelkezésére bocsátott vázlatok, számítások előzetes áttanulmányozása
– a tervező utasítására az esetleges hibák, elírások kijavítása
– a méretarány alapján a rajzon szereplő tényleges méretek meghatározása
– a tervezővel való szóbeli egyeztetés és az érvényben lévő szabványok alapján a különböző célú (fejlesztés, gyártás, telepítés, kivitelezés stb.) és részletezettségű rajzok szerkesztése és rendszerezése
– az áttetsző, pauszpapírra készült mesterrajzokról másolat készítése
– a tervekben bekövetkező apróbb változtatások számon tartása és átvezetése a megfelelő rajzokra
– a sok javítástól, módosítástól használhatatlanná vált mesterrajzok újrarajzolása

11

Jellemző munkakörök:
– Kivitelezőrajzoló
– Műszaki szerkesztő
– Műszakirajz-kihúzó
– Rajzmásoló
– Szerkesztőrajzoló

al
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20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3199 Egyéb műszaki ügyintézők

yt

Ide tartoznak a 319-es alcsoportból a máshová nem sorolható műszaki ügyintézők.
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Jellemző munkakörök:
– Földügyi előadó
– Műszaki elemző
– Szabványalkotó
– Szabványügyintéző
– Termelési ügyintéző
– Vízgazdálkodási ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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32

EGÉSZSÉGÜGYI FOGLALKOZÁSOK
321 Ápolónők, ápolók
3211 Általános ápolónő, ápoló
Ápolja és gondozza a kórházak, klinikák, szanatóriumok és egyéb egészségügyi, illetve gondozási feladatot ellátó intézmények különböző osztályain gyógykezelt betegeket.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– ápolási terv készítése a betegekről
– asszisztálás az orvosnak a vizsgálatoknál és kezeléseknél, a hatáskörébe tartozó vizsgálatok és kezelések elvégzése (pl. hőmérséklet- és vérnyomásmérés, vérvétel, beöntés)
– a betegek folyamatos megfigyelése, a tünetek és állapotváltozások rögzítése
– gondoskodás a létfenntartáshoz és a gyógyuláshoz elengedhetetlen szükségletek kielégítéséről (pl.
táplálkozás, ürítés, mozgás, tisztálkodás)
– kapcsolattartás a betegek hozzátartozóival vagy a szociálisgondozó-hálózattal, a betegek és családtagjaik felkészítése az otthoni ápolási feladatokra
– egészségügyi tanácsadás, egészségnevelés

20
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2230 Diplomás ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló
3313 Szociális ápoló, gondozó
5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)

3212 Szakápoló

al
an

Ápolja és gondozza a kórházak, klinikák, szanatóriumok és egyéb egészségügyi, illetve gondozási feladatot ellátó intézmények különböző osztályain gyógykezelt betegeket; mentőautóval kórházba, haza vagy
kórházak között szállítja a betegeket, miközben szükség esetén életmentő feladatokat is ellát.
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Feladatai:
– ápolási terv készítése a betegekről
– asszisztálás az orvosnak a vizsgálatoknál és kezeléseknél, a hatáskörébe tartozó vizsgálatok és kezelések elvégzése (pl. hőmérséklet- és vérnyomásmérés, vérvétel, beöntés)
– a betegek folyamatos megfigyelése, a tünetek és állapotváltozások rögzítése
– gondoskodás a létfenntartáshoz és a gyógyuláshoz elengedhetetlen szükségletek kielégítéséről (pl.
táplálkozás, ürítés, mozgás, tisztálkodás)
– kapcsolattartás a betegek hozzátartozóival vagy a szociálisgondozó-hálózattal, a betegek és családtagjaik felkészítése az otthoni ápolási feladatokra
– egészségügyi tanácsadás, egészségnevelés
– betegek szállítása mentőautóval, életmentő feladatok ellátása

Jellemző munkakörök:
– Csecsemő- és gyermekápoló
– Diabetológus szakápoló
– Felnőttszakápoló
– Foglalkozás-egészségügyi ápoló/üzemi ápoló
– Gyermekápoló
– Intenzív betegellátó szakápoló
– Mentőápoló
– Nefrológiai szakápoló
– Onkológiai szakápoló
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– Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló
– Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2230 Diplomás ápolónő, ápoló
3211 Általános ápolónő, ápoló
3313 Szociális ápoló, gondozó
5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl.segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)
Minimális képzettségi (képesítési) feltételek:
III. szint

l.

322 Gondozók

-tő

3221 Gondozó

r1

Bölcsődékben és csecsemőotthonokban a csecsemők és kisgyermekek gondozását, táplálását és nevelését
végzi; időseket gondoz szociális otthonokban.
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Jellemző munkakörök:
– Bölcsődei gondozó
– Csecsemő- és gyermekgondozó
– Csecsemő- és kisgyermekgondozó
– Egészségügyi gyermekotthoni gondozó

.j
an

uá

Feladatai:
– gyermekek felügyelete, ellátása, etetése, tisztántartása
– gyermekek megtanítása az alapvető higiénés szokásokra
– csoportfoglalkozások vezetése
– egészségnevelési tevékenység végzése a szülők körében
– egészségkárosodott gyermekek ellátása és gondozása
– időskorúak ellátása és gondozása, élelmezés, fürdetés, ápolási teendők ellátása
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2432 Óvónő
3211 Általános ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló
3222 Szakgondozó

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

3222 Szakgondozó
Szakgondozó-intézetekben, kórházakban, egészségügyi gyermekotthonokban ellátja és gondozza a betegeket.

Feladatai:
– betegek gondozása, vizsgálatok, kezelések végzése vagy segítség az orvosnak ezek végzésénél
– szűrővizsgálatok előkészítése, megszervezése, segédkezés a lebonyolításban
– adminisztráció és nyilvántartás vezetése
– eszközök, műszerek fertőtlenítése
– képezhetetlen, értelmi fogyatékos, sérült gyermekek felügyelete, ellátása és gondozása
Jellemző munkakörök:
– Bőr- és nemibeteg-gondozói szakgondozó
– Gyermek ideg-elme szakgondozó
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– Ideg- és elmeszakgondozó
– Onkológiai szakgondozó
– Tüdőgondozói szakgondozó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3211 Általános ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló
3221 Gondozó
3231 Általános asszisztens
3232 Szakasszisztens (orvosi)

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

-tő

323 Asszisztensek

r1

3231 Általános asszisztens

uá

Egészségügyi intézményekben segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál, gondoskodik a szükséges anyagok, eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről, valamint elvégzi a munkájához kapcsolódó adminisztratív teendőket.
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Feladatai:
– a betegek tájékoztatása és felkészítése a vizsgálatokhoz és kezelésekhez
– a vizsgálathoz és kezeléshez szükséges eszközök és anyagok előkészítése
– asszisztálás az orvosnak a vizsgálatnál és kezelésnél, a hatáskörébe tartozó vizsgálatok és kezelések
önálló elvégzése
– a betegnyilvántartás, az előjegyzési napló, a terápiás adminisztráció vezetése
– a gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlása, a meghibásodott berendezések javíttatása
– egészségnevelés és tanácsadás

al
an

Jellemző munkakörök:
– Általános asszisztens egészségügyi intézményben
– Általános rendelőintézeti asszisztens

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3232 Szakasszisztens (orvosi)
3233 Fogászati asszisztens

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

3232 Szakasszisztens (orvosi)
Az orvos utasításai alapján önállóan vagy a szakorvossal közösen elvégzi a diagnózis megállapításához
és a betegségek kezeléséhez szükséges teendőket.
Feladatai:
– a betegek tájékoztatása és felkészítése a vizsgálatokhoz és kezelésekhez
– a vizsgálathoz és kezeléshez szükséges eszközök és anyagok előkészítése
– asszisztálás az orvosnak a vizsgálatnál és kezelésnél, a hatáskörébe tartozó vizsgálatok és kezelések
önálló elvégzése
– asszisztálás az orvosnak a különböző műtéti beavatkozások előtt álló betegek érzéstelenítésében és
altatásában
– a műtő előkészítésének irányítása, asszisztálás az orvosnak a műtét közben
– hallásvizsgáló berendezésekkel hallásvizsgálatok végzése, a beteg megtanítása a hallókészülékek
használatára, kezelésére, karbantartására
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-tő
r1
uá
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Jellemző munkakörök:
– Aneszteziológiai szakasszisztens
– Audiológiai szakasszisztens
– Citológiai szakasszisztens
– EEG-asszisztens
– EKG-asszisztens
– Elektrofiziológiai szakasszisztens
– Elektronmikroszkópos szakasszisztens
– Endoszkópos szakasszisztens
– Fizioterápiás asszisztens
– Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
– Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens
– Izotópasszisztens
– Képi diagnosztikai asszisztens
– Klinikai laboratóriumi asszisztens
– Laboratóriumi asszisztens
– Légzésfunkciós asszisztens
– Mikrobiológiai laboratóriumi asszisztens
– Műtős szakasszisztens
– Pulmonológus-allergológus asszisztens
– Radiofarmakológiai szakasszisztens
– Röntgenasszisztens
– Röntgen-műtős szakasszisztens
– Szemészeti szakasszisztens
– Szövettani laboratóriumi asszisztens

l.

– elektromos berendezésekkel a szív és az agy működésének rögzítése, megfigyelése
– természetes gyógyforrások alkalmazása
– gyógykezelés és a test anatómiai szerkezetét bemutató felvételek készítése céljából ionizáló sugárzást
kibocsátó berendezések kezelése
– laboratóriumokban vizsgálati anyagok levétele, előkészítése, vizsgálata, feldolgozása
– a betegnyilvántartás, az előjegyzési napló, a terápiás adminisztráció vezetése
– a gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlása, a meghibásodott berendezések javíttatása
– egészségnevelés és tanácsadás

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3231 Általános asszisztens
3233 Fogászati asszisztens

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

3233 Fogászati asszisztens
Segédkezik a fogorvosnak a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja és fertőtleníti az eszközöket.

Feladatai:
– a fogászati eszközök, gyógyszerek, tamponok előkészítése
– a betegnyilvántartás, az előjegyzési napló, a terápiás adminisztráció vezetése
– segédkezés az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél
– a fogtechnikai munkák eljuttatása a laboratóriumba
– az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, fogászati anyagok, fogyóeszközök igénylése
– egészségnevelés és tanácsadás
Jellemző munkakör:
– Klinikai fogászati higiénikus

169

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3232 Szakasszisztens (orvosi)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3234 Gyógyszertári asszisztens
Gyógyszertárakban, gyógyszerkiegészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszerkereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját.

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Gyógyszergyártó asszisztens
– Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben

uá
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l.

Feladatai:
– a gyógyszertár forgalmi körébe tartozó cikkek kezelése
– a gyógyszerkészítési műveletek
– a gyógyszertári forgalom és az azzal kapcsolatos ügymenet számítógépes nyilvántartása
– a gyógyszerészi munkát nem igénylő, gyógyászati célra szánt anyagok és gyógytermékek kiadása
– a gyógyszerek minőségi átvételében való közreműködés
– a gyógyszeranyagok betöltésénél való közreműködés
– egészségnevelési és felvilágosító tevékenységek

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2215 Gyógyszerész
2216 Szakgyógyszerész
3235 Gyógyszerellátási szakasszisztens

al
an

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3235 Gyógyszerellátási szakasszisztens

yt

Gyógyszertárakban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-nagykereskedelemben és gyógynövény-szaküzletekben, valamint az Egészségbiztosítási Pénztárakban segíti és kiegészíti a gyógyszerész munkáját.
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Feladatai:
– gyógyszerek, gyógy- és egyéb termékek, gyógyászati segédeszközök, kötözőszerek készletezése,
nyilvántartása és raktározása
– vények kezelése, árazása és dokumentálása
– gyógy- és egyéb termékek, gyógyászati segédeszközök és kötözőszerek kiadása
– közreműködés a készletek kialakításában
– közreműködés a laborálás során a receptúrai munkában
– közreműködés gyógyszeralapanyagok bevizsgálásánál
– a gyógyszerkészítés egyes technikai részműveleteinek ellátása (homogenizálás, porosztás, labdacsok,
kúpok, tabletták készítése, szűrés, ampullázás, sterilezés stb.)
– felvilágosító tevékenység végzése gyógy- és egyéb termékek, gyógyászati segédeszközök, kötözőszerek helyes használatáról
Jellemző munkakörök:
– Analitikus szakasszisztens
– Gyógyszerexpandáló szakasszisztens
– Gyógyszergazdálkodó szakasszisztens
– Gyógyszertári analitikus szakasszisztens
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2215 Gyógyszerész
2216 Szakgyógyszerész
3234 Gyógyszertári asszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3239 Egyéb asszisztensek

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3241 Közegészségügyi-járványügyi ellenőr

-tő
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an

324 Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások

uá

r1

Jellemző munkakörök:
– Gyógyászati asszisztensjelölt
– Gyógyfoglalkoztató asszisztens
– Gyógyfoglalkoztató segédasszisztens
– Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
– Természetgyógyász (egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező)

l.

Ide tartoznak a 323-as alcsoportból a máshová nem sorolható asszisztensek.

20

11

Az egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében ellenőrzi a közegészségügyi rendelkezések betartását; figyelemmel kíséri működési területének
közegészségügyi-járványügyi helyzetét.
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Feladatai:
– egészségügyi intézményekben, iskolákban, éttermekben, valamint élelmiszereket, gyógyszereket és
kozmetikai szereket gyártó és forgalmazó helyeken a közegészségügyi rendelkezések betartásának ellenőrzése
– a lakosság egészségi állapotának és az egészséget veszélyeztető környezeti és életmódbeli tényezőknek a figyelemmel kísérése
– a fertőző betegségek terjedésének nyomon követése, a megelőzés módjának meghatározása és végrehajtásának ellenőrzése
– a kórházakban és az otthonukban ápolt fertőző betegek környezetének ellenőrzése, a fertőtlenítés
megszervezése és ellenőrzése
– részvétel az ételmérgezések és a foglalkozási ártalmak kivizsgálásában, a megelőző intézkedések kidolgozásában
– az egészségre káros rovarok és rágcsálók elleni védekezés ellenőrzése
– működési területének megbetegedési adatairól számítógépes nyilvántartás vezetése, az adatok alapján
a közegészségügyi-járványügyi helyzet meghatározása
– közegészségügyi szakvélemények készítése
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2221 Közegészségügyi felügyelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3242 Szülésznő
Szülészeti, nőgyógyászati intézményekben, illetve osztályokon és rendelőintézetekben gondozza, ápolja a
terheseket, a szülő nőket, a gyermekágyasokat, az újszülötteket és a nőbetegeket.
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Feladatai:
– a terhesség ideje alatt az anya egészségi állapotának és a magzat fejlődésének figyelemmel kísérése
– a vajúdó előkészítése a szülésre, a szülés folyamatának észlelése, különböző külső és belső vizsgálatok végzése
– a szülés levezetése az orvossal együtt, az anya tevékenységének irányítása, gátvédelem, asszisztálás a
gátvarrásnál, az újszülött ellátása
– szülés után az anya megfigyelése
– a nőgyógyászati osztályon ápolási feladatok ellátása
– az elvégzett feladatokról dokumentáció készítése
– a beavatkozáshoz szükséges steril eszközökről való gondoskodás
– egészségnevelés és tanácsadás

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3211 Általános ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3243 *
3244 Diétás nővér

11

Egészségügyi vagy közétkeztetést ellátó intézményekben összeállítja a diétás étrendet és táplálkozási tanácsokat ad.

al
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20

Feladatai:
– kórházakban vagy különböző gyógyintézetekben a kórformák szerinti vagy az egyedi diétás étrend
megtervezése, diétás tanácsadás, megelőzés és gondozás
– egészségügyi intézményekben és a közétkeztetés különböző területein közétkeztetési feladatok ellátása, az élelmezési üzem munkájának szervezése, vezetése, működtetése
– a lakosság táplálkozásával, diétás ellátásával és élelmezésével kapcsolatos táplálkozási és dietetikai
szaktanácsadói, irányítói és szervezési munka végzése

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2223 Dietetikus

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

3245 *
3246 *
3247 *

3248 Fogtechnikus
Fogorvosi minták és előírás alapján kivehető lemezes (részleges, teljes) pótlásokat, helyreállító készülékeket, fogpótlásokat, rögzített pótlásokat (koronák, hídtestek, hidak) készít és javít.
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Feladatai:
– az általa levett vagy a kapott minta alapján gipsz-, viasz- és egyéb minta készítése
– a minta és az előírások alapján a fogmű kialakítása, a pótlás megszerkesztése, majd elkészítése
– gipszmintaformázás, fémalakítás, fémöntés, hegesztés, műanyagöntéshez formázás, műanyagöntés
– fém- és műanyag-alakítás, -csiszolás, -polírozás és -edzés
– fogászattal kapcsolatos gyógyászati segédeszközök (fogágybetegségek kezelésére alkalmas készülékek, fogszabályozó készülékek) készítése és javítása
Jellemző munkakör:
– Fogműves
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7442 Finommechanikai műszerész

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

r1

325 Állategészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások

uá

3250 Állatorvosi szaksegéd (felcser)
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Az állatorvos irányítása mellett ellátja, ápolja a beteg állatokat, elvégzi a mesterséges megtermékenyítést.
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Jellemző munkakörök:
– Állategészségőr
– Betegállat-gondozó
– Inszeminátor
– Mesterséges megtermékenyítő
– Ondóvevő

11

Feladatai:
– állatok vizsgálata, egyszerűbb betegségek kezelése
– az állatok kezelésénél használt műszerek és anyagok előkészítése, fertőtlenítése
– az állatok előkészítése a vizsgálatra vagy kezelésre, segédkezés a műtét alatt
– az állatok mesterséges megtermékenyítésével kapcsolatos technikai feladatok elvégzése

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2240 Állatorvos

H
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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33

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK
331 Szociális foglalkozások
3311 Szociális asszisztens
Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában.

Jellemző munkakör:
– Szociális szakasszisztens

20

3312 Mentálhigiénés asszisztens

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2321 Szociális munkás
3312 Mentálhigiénés asszisztens

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése
– életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, családsegítés, szabadidős programok szervezése
– segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében, háztartássegítés
– közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló segítő intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények
között
– részvétel esetmegbeszéléseken
– ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése

al
an

Magasan képzett szakember közvetlen irányítása vagy folyamatos ellenőrzése mellett segíti az ügyfeleket
pszichoszociális stabilitásukban, pszichés és szociális feltételekhez való alkalmazkodásukban.
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Feladatai:
– intézmények, közösségek mentálhigiénés igényeinek, szükségleteinek feltárása
– egyének, párok, csoportok életvezetési problémáinak felismerése, az ügyfelek közvetítése a szakellátáshoz
– segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása az egyéni és közösségi válságok megelőzése, a krízisek
elhárítása érdekében
– csoportok szervezése és vezetése, rehabilitációs foglalkozások vezetése
– életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés
– esetelemzés szakmai közösségben
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
3311 Szociális asszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3313 Szociális ápoló, gondozó
Szociális intézményekben vagy otthoni környezetben támogatja az embereket az önálló életvezetésben, a
gondozott állapotától függően folyamatos testi gondozást végez, lelki és szociális támogatást nyújt.
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Feladatai:
– fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a gondozott környezetének tisztántartása, háztartási munka végzése
– a gondozott érzelmi támogatása
– kapcsolattartás a szakellátást végző intézményekkel
– a gondozott hivatalos ügyeinek intézése, érdekvédelmi képviseletének ellátása
– szabadidős programok szervezése, foglalkozások vezetése

-tő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3311 Szociális asszisztens
5330 Szociális szolgáltatási foglalkozások (pl. falugondnok, házi gondozó)

l.

Jellemző munkakörök:
– Szociális gondozó
– Szociális szakgondozó

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

3314 Hivatásos nevelőszülő
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Átmeneti vagy tartós családi gondozást, nevelést, személyes törődést biztosít a családjából kiemelt, árva
vagy egyéb okból társadalmi gondoskodást igénylő gyermek számára.

al
an

Jellemző munkakörök:
– Családanya SOS-faluban
– Nevelőszülő

20

11

Feladatai:
– a gyermek gondozása, nevelése, a családi háttér biztosítása
– testi-lelki biztonságnyújtás, fizikai, értelmi, lelki szükséglet kielégítése
– a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről való gondoskodás, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, a gyermek felkészítése a pályaválasztásra, munkába állásra
– problémák felismerése, kezelése, szakemberhez fordulás

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

3315 Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
Segítséget nyújtanak az állampolgárok szociális problémáinak megoldásához.
Feladatai:
– a lakosság szociális helyzetének felmérése
– a veszélyeztetett családok felmérése
– tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
– segélyek, pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása és gondoskodás azok folyósításáról
– kapcsolattartás a gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, osztályfőnökkel
Jellemző munkakör:
– Gyámügyintéző
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2321 Szociális munkás
2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3319 Egyéb szociális foglalkozások
Ide tartoznak a 331-es alcsoportból a máshová nem sorolható szociális foglalkozások.

l.

Jellemző munkakör:
– Szociális szervező

r1
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

332 Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások

uá

3320 Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
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Tájékoztatja a munkaügyi kirendeltségeket felkereső ügyfeleket jogaikról és kötelezettségeikről, a kirendeltség szolgáltatásairól, az állás- és képzési lehetőségekről. Személyzeti tanácsadó cégeknél munkaerőkiválasztást végez a megrendelő vállalat számára.

yt
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Feladatai:
– a munkát kereső adatainak felvétele, számára munkalehetőség keresése
– az ügyfelek tájékoztatása a munkalehetőségekről, az ajánlott munkakörben végzendő tevékenységek
jellegéről, a munkakörülményekről, a munkakör betöltésének feltételeiről, valamint a munkaügyi
szervezet szolgáltatásairól és a törvények által biztosított lehetőségekről
– a munkanélküli-ellátásra való jogosultság megállapítása
– munkaközvetítés, a közvetített állásajánlatok figyelemmel kísérése, a visszahozott állásajánlatok ellenőrzése, az állásajánlatok számítógépes rögzítése
– az álláskínálat növelése és a sikeres közvetítés érdekében kapcsolattartás a munkáltatókkal
– az ügyfelek adatainak rendszeres karbantartása, számítógépes nyilvántartás vezetése, a munkanélkülijáradék feladása, a betegbiztosítási kártyák rendszerezése és nyilvántartása
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Jellemző munkakörök:
– Hatósági ügyintéző
− Munkaerő-piaci ügyintéző
– Munkaközvetítési (fő)előadó
– Munkaközvetítő
– Személyzeti tanácsadó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2331 Munkavállalási tanácsadó
2332 Pályaválasztási tanácsadó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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PEDAGÓGUSFOGLALKOZÁSOK
341 Pedagógusfoglalkozások
3411 Képesítés nélküli pedagógus
Óvodában, általános iskolában (kivételes esetben középiskolában) vagy bentlakásos gyermek- és
ságvédelmi intézményben pedagógus irányításával oktató-nevelő munkát végez.

ifjú-

3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

r1
uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2432 Óvónő
3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
3413 Pedagógusasszisztens

-tő

l.

Feladatai:
– a tanulók segítése a tanulásban, a szabadidő hasznos eltöltésében
– napközi otthonban nevelői feladatok ellátása
– általános iskola alsó vagy felső tagozatán (esetleg középiskolában) egy vagy két tantárgy tanítása
– részvétel a nevelői értekezleteken, szakmai konzultáció a képzett pedagógusokkal
– bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben nevelői feladatok ellátása

20

11

Az állam, felekezetek, magánszemélyek, alapítványok által fenntartott bentlakásos és napi bejárásos
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben vagy családoknál gyermekek és fiatalok családias jellegű
gondozását végzi, segítséget nyújt egészségi, higiéniai szokásaik kialakításában és fejlesztésében, ellátja
az éjszakai felügyeletet, szervezi és irányítja az étkezéseket.
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Feladatai:
– szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése
– csoportos foglalkozások szervezése, vezetése
– gyermekek felügyelete, gondozása
– éjszakai felügyelet ellátása
– a gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, javaslattétel kivizsgálásra, a terápiás kezelésről való
gondoskodás
– kapcsolattartás szülőkkel, nevelőszülőkkel, különböző intézményekkel

at

Jellemző munkakör:
– Bébiszitter

H

34

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2432 Óvónő
3413 Pedagógusasszisztens
3415 Gyógypedagógiai asszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

3413 Pedagógusasszisztens
Általános iskolákban segíti az alsó tagozatos tanítók munkáját és gondozási feladatokat lát el.
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Feladatai:
– a gyermekek fogadása az iskolában, felügyelete és segítése az étkezéseknél, a testápolásnál és öltözködésnél
– a gyermekek érzelmi támogatása, családlátogatás
– szabadidős tevékenységek, kirándulások szervezése, vezetése
– oktatási eszközök előkészítése, közreműködés a testnevelési órák, technikai és könyvtári foglalkozások lebonyolításában
– korrepetálás
– az osztályterem díszítése, olvasó-, pihenő- és játszósarok kialakítása

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2432 Óvónő
3411 Képesítés nélküli pedagógus
3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
3415 Gyógypedagógiai asszisztens

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

3414 Egészségnevelő-asszisztens

.j
an

Az egészséges életre és életmódra nevelés érdekében különböző rendezvényeket, előadásokat szervez.

11

Feladatai:
– betegségmegelőző, egészségügyi ismeretterjesztő programok kidolgozása és kivitelezése
– iskolai egészségnevelési napok, lakossági rendezvények szervezése
– szakmai és szervezési segítségnyújtás az egészségügyi intézetek egészségvédelmi programjaihoz
– kapcsolattartás a családsegítő szervezetekkel, szociális otthonokkal és kulturális intézményekkel

al
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20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2225 Védőnő
2443 Egészségnevelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

3415 Gyógypedagógiai asszisztens
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Alapfokú gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményekben, speciális nevelést igénylő gyermekek közösségeiben, fogyatékosok napközi otthonaiban, szociális foglalkoztatókban és egészségügyi intézményekben a gyógypedagógus irányításával oktatói és nevelői feladatokat lát el.

Feladatai:
– szabadidős foglalkozások tervezése, szervezése, levezetése
– gyermekfelügyelet, egyéni és csoportos gyermekkísérés
– foglalkozásokhoz szükséges szemléltető eszközök, rajzok készítése
– fogyatékosság jellegének megfelelő fejlesztő foglalkozások végzése, korrekciós feladatok gyakoroltatása

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
3413 Pedagógusasszisztens
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3419 Egyéb pedagógusok
Ide tartoznak a 341-es alcsoportból a máshová nem sorolható pedagógusok.
Jellemző munkakörök:
– Gépjármű-szakoktató
– Népijáték-oktató
– Oktatásszervező
– Oktatástechnikus
– Sportoktató
– Szabás-varrás oktató

H
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l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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35

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI, ÉLET- ÉS VAGYONVÉDELMI ÜGYINTÉZŐK
351 Igazságszolgáltatási ügyintézők
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó

20
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Jellemző munkakörök:
– Bírósági fogalmazó
– Bírósági titkár
– Ügyészségi fogalmazó
– Ügyészségi titkár

11
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l.

A fogalmazó feladata, hogy megismerje és elsajátítsa mindazt a jogi gyakorlati ismeretet, amelynek birtokában alkalmassá válik bírói, közjegyzői és ügyészi tevékenységre. Sikeres szakvizsga után bírósági, illetve ügyészségi titkárként működhet, vagy két év joggyakorlat után a sikeres szakvizsgát követően kinevezhetik bírónak, közjegyzőnek vagy ügyésznek.
Bírósági fogalmazó, bírósági titkár feladatai:
– a bírói tisztség ellátásához szükséges ismeretek megszerzése, az ítélkezési gyakorlat megismerése, a
bírói, közjegyzői munkamódszerek elsajátítása, az elsőfokú, másodfokú és peren kívüli eljárások
megismerése
– határozattervezetek készítése és jegyzőkönyvek vezetése
– ügyfélfogadások tartása és ott jegyzőkönyvek felvétele
– sikeres jogi szakvizsga után bírósági titkárként működhet, a bíróság vagy a közjegyző hatáskörébe
tartozó polgári nem peres eljárásban, valamint a közjegyző hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben eljárhat és határozatot hozhat, büntető ügyekben pedig az ügy érdemét nem érintő eljárási cselekményt
végezhet, bizonyítást foganatosíthat
Ügyészségi fogalmazó, ügyészségi titkár feladatai:
– a joggyakorlat során az első- és másodfokú eljárások megismerése, vádirat és vádindítvány-tervezet
készítése
– a törvényességi felügyelet ellátásának, munkamódszereinek és a nyomozó szervek intézkedéseinek
megismerése, részvétel az ügyészség hatáskörébe utalt nyomozásokon
– az ügyészi óvás, felszólalás és figyelmeztetés módszereinek elsajátítása
– sikeres szakvizsga után nem teljes ügyészi jogokat gyakorló ügyészségi titkárként, illetve ügyészségi
nyomozóként működhet

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2532 Ügyész
2533 Bíró
2534 Közjegyző

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint

H

3512 Ügyvédjelölt
A jelölt feladata, hogy megismerje és elsajátítsa mindazt a jogi gyakorlati ismeretet, amelynek birtokában
alkalmassá válik az ügyvédi hivatás betöltésére.
Feladata:
– a joggyakorlat során az ügyvédi tevékenység minden területén az ügyvédi működéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása
Önálló ügyvállalásra nem jogosult, de munkáltatójának (egyéni ügyvéd, ügyvédi kamara) utasítása szerint bizonyos korlátozásokkal bíróságok és egyéb hatóságok előtt eljárhat, ekkor az ügyvédhez hasonló
tevékenységeket végez.
Két év joggyakorlat után szakvizsgát tehet és kérheti felvételét az Ügyvédi Kamarába.
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2535 Ügyvéd
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
3513 Végrehajtó
A végrehajtási jogszabályok és a bíróság rendelkezései szerint lefolytatja a jogerős bírósági határozaton
alapuló követelések behajtására irányuló eljárást.

uá
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l.

Feladatai:
– az adóssal szemben végrehajtási cselekmény foganatosítása, munkabér letiltása, ingóságok lefoglalása, zár alá vétele, a meghatározott türelmi idő elteltével annak elszállíttatása
– gazdasági szervezettel szembeni végrehajtási cselekmény foganatosítása
– a lefoglalt ingóság kereskedelmi forgalomban vagy árverésen való értékesítése, az árverés szervezése,
hirdetményi közzététele és lebonyolítása
– ingóságon kívül pénzbeni követelés, illetve ingatlan lefoglalása és értékesítése
– meghatározott cselekmény teljesítésére (pl. gyermek kiadására, lakás kiürítésére) vonatkozó bírósági
határozat végrehajtására felszólítás küldése
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Jellemző munkakörök:
– Adóvégrehajtó
– Bírósági végrehajtó

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó
3627 Becsüs, árverező

al
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20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3519 Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők

yt

Ide tartoznak a 351-es alcsoportból a máshová nem sorolható igazságszolgáltatási dolgozók.
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Jellemző munkakörök:
– Igazságügyi előadó
– Igazságügyi szakértő
– Végrehajtási ügyintéző

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

352 Élet- és vagyonvédelmi ügyintézők (rendészek)
3521 Tűzrendész
Tűzrendészeti szempontból felülvizsgálja a munkahely épületeit, berendezéseit; elkészíti a tűzrendészeti
szabályzatokat és utasításokat, ellenőrzi betartásukat, beszerzi a tűzveszélyes tevékenységek folytatásához szükséges engedélyeket, valamint irányítja a munkahelyi tűzvédelmi szervezetet.
Feladatai:
– tűzrendészeti előírások betartásának ellenőrzése, tűzvédelmi eszközök használhatóságának biztosítása, tűzjelző készülékek ellenőrzése
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– tűzriadóterv, mentési rend megtervezése
– tűzvédelmi oktatás szervezése és irányítása
– munkahelyi tűzoltó szervezet létrehozása, felügyelete, irányítása
Jellemző munkakör:
– Tűzvédelmi előadó
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5362 Tűzoltó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

l.

3522 Vám- és pénzügyőr

r1

Ellenőrzi a vám- és deviza-, adó- és jövedéki jogszabályok betartását, vámvizsgálatot, jövedéki ellenőrzést végez, kiszabja és beszedi a vámot és egyéb közterheket.

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

Feladatai:
– az államhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzése, a vám és egyéb közterhek kiszabása és beszedése
– egyes idegenrendészeti feladatok ellátása
– meghatározott körben termékek, termények, áruk azonosságának – adózási szempontból történő besorolásának, minőségének és egyéb jogszabály által meghatározott követelményeknek – a vizsgálata, illetve a vizsgálat megtörténtének ellenőrzése
– a vámokmányok adatainak vám- és statisztikai célú ellenőrzése, javíttatása, nyilvántartása, összesítése
és feldolgozása
– külön jogszabályban szabályozott, nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának
ellenőrzése
– a vámtörvényben meghatározott ellenőrzési és utólagos ellenőrzési feladatok, valamint a különböző,
feltételtől függő vámkedvezmények elbírálásához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása
– valamennyi jövedéki tevékenység ellenőrzése és a bérfőzésben előállított pálinka és borpárlat adóztatása
– a hatáskörébe utalt pénzügyi bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása, valamint törvényben meghatározott és nemzetközi együttműködési kötelezettségéből adódó feladatai végzése során észlelt egyéb bűncselekmények esetében halaszthatatlan nyomozati cselekmények végzése
– vám- és deviza-, adó- és jövedéki szabálysértések megelőzése, felderítése és elbírálása
– meghatározott körben anyagi javak, értékek őrzése, kísérése
– a nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása
– közúti határátkelőhelyek üzemeltetése, fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtása
– felhatalmazás alapján külföldi vámigazgatásokkal és nemzetközi vámszervekkel munkakapcsolat
alapján felmerülő vámszakmai feladatok ellátása

Jellemző munkakörök:
– Jövedéki előadó
– Nyomozati és szabálysértési előadó
– Vámszakmai előadó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3525 Nyomozó
3602 Igazgatási ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3523 Üzemrendész
A közintézmény, üzem, gyár, hivatal, raktár területén megelőzi a tulajdon elleni bűncselekményeket,
megszervezi a tulajdon védelmét, fenntartja a munkahely rendjét és biztonságát.
Feladatai:
– az eszközök, anyagok tárolására, őrzésére, nyilvántartására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése
– portai forgalom ellenőrzése
– tolvajok, rongálók, illetéktelenül belépők elleni fellépés
– biztonsági készülékek ellenőrzése
– pénzszállításnál vagyonvédelmi feladatok ellátása

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Főrendész
– Rendész

.j
an

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5361 Rendőr
5366 Vagyonőr

3524 Polgári védelmi foglalkozású

20

11

Önkormányzatoknál és gazdasági szervezeteknél tervezi és szervezi a békeidőszakban, rendkívüli állapot,
szükségállapot idején a polgári védelmi feladatokat, javaslatot készít a polgári védelmi anyagok beszerzésére, illetve tárolásának, nyilvántartásának biztosítására, valamint koordinálja az együttműködő szervek
tevékenységét az állampolgárok testi épségének biztosítása érdekében.
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Feladatai:
– javaslatok készítése a polgári védelmi szervezetek megalakítására, a szervezetek anyagi-technikai feltételeinek biztosítására, az anyagok és eszközök tárolásának, nyilvántartásának biztosítására
– a lakosság felkészítése a háborús és katasztrófa helyzetekre
– békeidőszakban, rendkívüli állapot, szükségállapot idején polgári védelmi feladatok tervezése
– polgári védelmi tervek készítése és naprakész gondozása
– polgári védelmi feladatok ellátásába bevont szervek együttműködésének koordinálása
– katasztrófahelyzetekben a lakosság kitelepítésének, a sérültek kórházba szállításának és a holttestek
elszállításának megszervezése
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Jellemző munkakörök:
– Lakosságvédelmi előadó
– Polgári védelmi körzetparancsnok
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3521 Tűzrendész
3523 Üzemrendész
5361 Rendőr
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3525 Nyomozó

183

A bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében információkat gyűjt személyekről és szervezetekről, kivizsgálja az elkövetett bűncselekményeket, felkutatja a bizonyítékokat, a kivizsgált bűnügyeket
vádemelési javaslattal felterjeszti az ügyészségre.
Feladatai:
– a bűneset körülményeinek kivizsgálása a bizonyítékszerzés, az elkövetők kilétének megállapítása érdekében
– gyanúsítottak letartóztatása vagy segítség az elfogásban
– rendkívüli halálesetek kivizsgálása, eltűnt személyek felkutatása
– bűnöző életmódot folytató személyek viselkedésének figyelemmel kísérése, személyekre, szervezetekre vonatkozó információk gyűjtése, hogy a tervezett bűncselekmények végrehajtását megakadályozza
– jelentések készítése a nyomozás menetéről és eredményeiről a feletteseknek
– személyek, szervezetek megfigyelése

11

3529 Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézők

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3522 Vám- és pénzügyőr
5361 Rendőr

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bűnügyi technikus
– Gazdasági nyomozó
– Vizsgáló

Ide tartoznak a 352-es alcsoportból a máshová nem sorolható élet- és vagyonvédelmi ügyintézők.
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

184

GAZDASÁGI, PÉNZINTÉZETI ÜGYINTÉZŐK
360–361 Gazdasági ügyintézők
3601 Általános titkár
A vezetőt tehermentesíti a napi feladatok megoldásától, részt vesz a különböző döntés-előkészítési folyamatokban, ellátja az üzletmenet operatív teendőit.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az üzletmenet elősegítése, a vezető segítése a napi feladatok megoldásában
– tárgyalási emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítése, adott témakörökben döntés-előkészítő anyagok,
esetleg tanulmányok összeállítása
– programok egyeztetése és számon tartása, tárgyalások előkészítése, részfeladatok időzítése, üzleti
kapcsolatok szervezése, időbeosztás készítése
– részvétel a döntés-előkészítési folyamatban
– a vezető utasításainak végrehajtása, elképzeléseinek megvalósítása, kérésére beszámolók írása, a
szervezet nevében önálló tárgyalások lefolytatása
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Jellemző munkakörök:
– Iskolatitkár
– Személyi titkár
– Színházi titkár
– Titkár

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3602 Igazgatási ügyintéző
4191 Titkárnő

al
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3602 Igazgatási ügyintéző

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

Ellátja, intézi a vállalkozás, illetve a költségvetési szervezet igazgatásával, működtetésével, fenntartásával kapcsolatos általános és dologi ügyeket vagy az ezekkel kapcsolatos részfeladatokat.

at

ál

yt

Feladatai:
– általános és dologi igazgatás (működtetés, fenntartás) ügyeinek intézése, szervezése
– dologi költségvetés összeállításában való részvétel, igénybecslés
– dologi ügyek aktavezetése, nyilvántartása, ügyiratok kezelése, iktatás, postakezelés és postaszétosztás
– kommunikációs eszközök, berendezések üzemeltetése
– technikai eszközök üzemeltetésének biztosítása
– központi irattár kezelése

H
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Jellemző munkakörök:
– Adminisztrációs ügyintéző
– Gépjármű-előadó
– Irattári ügyintéző
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3601 Általános titkár
3613 Ingatlanfenntartási (gondnoksági) ügyintéző
4193 Irodai adminisztrátor, írnok
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3603 Humánerő-gazdálkodási ügyintéző
Ellátja az adott gazdasági szervezetnél történő munkaviszony létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos információs, adminisztrációs és ellátási feladatokat az adott munkaügyi jogszabályok
szerint, valamint folyamatosan végzi a dolgozók szakmai képzésével, továbbtanulásával kapcsolatos ügyintézési tevékenységet.

-tő

l.

Feladatai:
– munkaszerződések elkészítése, kezelése
– személyügyi iratok, pályázati anyagok nyilvántartása, kezelése, megőrzése
– nyilvántartások vezetése a munkáltató állományi, jogi és dolgozólétszámáról
– a dolgozók évi szabadságának megállapítása, szabadságolási ütemterv készítése
– a ki- és belépőkről napi létszámnyilvántartás vezetése
– bérbesorolással kapcsolatos feladatok végzése
– a gazdasági szervezeten belüli munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések módosítása
– statisztikák készítése, nyilvántartások vezetése, adminisztrációs munkák végzése
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r1

Jellemző munkakörök:
– Emberierőforrás-ügyintéző
– Humánpolitikai ügyintéző
– Munkaügyi ügyintéző
– Oktatási ügyintéző
– Személyügyi ügyintéző
– Személyzeti előadó

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2523 Humánpolitikai szervező
3604 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
4122 Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3604 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.
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Feladatai:
– a főállású és a nyugdíjas munkavállalók be- és kilépéséről bérügyi nyilvántartások vezetése
– a dolgozók részére különféle jogcímen járó összegek nyilvántartása, az alapbér-módosítások, a bérkategória-változások átvezetése a nyilvántartásokban
– a betegállományban lévőkről, a kifizetett és nem adózó bérekről jegyzékek készítése
– a táppénz, a gyermekgondozási segély és a gyermekápolási díj iránti igény elbírálása, kiszámítása és
folyósítása
– a családi pótlék és az anyasági segély iránti igény elbírálása és a családi pótlék elszámolása és kifizetése
– gyermekgondozási segély fizetése
– adatok szolgáltatása a nyugdíjak megállapításához
– nyilvántartások vezetése a kifizetett ellátásokról
– társadalombiztosítási lap vezetése a biztosítottakról
– nyomtatványok kitöltése, nyilvántartása, tárolása
– biztosítottak tájékoztatása a jogaikról és kötelességeikről, valamint segítség nyújtása az igényeik érvényesítéséhez
– adatszolgáltatás az illetékes társadalombiztosítási és adóhatósági szervek felé (Tb, APEH)
– az igény elbírálásához szükséges igazolások (okmányok) kiállítása és annak megküldése az illetékes
társadalombiztosítási szervnek
– a befizetendő járulékok összegének és a kifizetett ellátások nyilvántartása
– kapcsolattartás a nyugdíj- és egészségbiztosítási pénztárakkal

186

Jellemző munkakör:
– Egészség- és nyugdíjbiztosítási ügyintéző
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3603 Humánerő-gazdálkodási ügyintéző
4112 Bérelszámoló
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3605 Pénzügyi ügyintéző

-tő

l.

A gazdasági szervezet pénz-, adó- és vámügyeivel kapcsolatos ügyintézői feladatokat látja el, segíti a
pénzügyi vezetést döntéseik meghozásában.
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Jellemző munkakörök:
– Adóügyintéző
– Illetékkiszabó
– Költségvetési pénzügyi ügyintéző
– Pénzintézeti pénzügyi ügyintéző
– Pénzügyi szakügyintéző
– Vállalkozási pénzügyi ügyintéző
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Feladatai:
– pénzügyi, adó- és vámnyilvántartások vezetése, bejövő és kimenő számlák egyeztetése, pénztárosi
feladatok ellátása
– pénzforgalmi és hitelezési feladatok előkészítése, pénzügyi tervezés előkészítése, számlalikvidációval
kapcsolatos feladatok ellátása
– adónyilvántartás és -bevallás, likviditási döntések előkészítése
– pénzügyi, költségvetési tervezés, hitelkérelmek összeállítása, bírálata
– értékpapír-műveletek, valuta- és devizaműveletek ügyviteli lebonyolítása, vámmal, illetékkel, helyi
adókkal kapcsolatos feladatok ellátása
– befektetési döntések előkészítése
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2512 Adószakértő, szaktanácsadó
3604 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
3606 Számviteli ügyintéző
4122 Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3606 Számviteli ügyintéző
Ellátja, illetve intézi a gazdasági szervezet könyvelési, beszámolási, ellenőrzési és egyéb számviteli feladataival kapcsolatos teendőket.
Feladatai:
– főkönyvi és folyószámla-könyvelési tételek kontírozása, a könyvvezetés ellenőrzése, analitikus feladások készítése és ellenőrzése
– számlalikvidációs feladatok ellátása
– tervezési, közgazdasági, üzemgazdasági feladatok végzése, pénzügyi és banktechnikai feladatok ellátása, ügyviteli folyamatok szervezése

187

– egyszerűsített mérleget készítő vállalkozások gazdasági irányítása, számviteli és pénzügyi rendszerének ellenőrzése, ügyviteli folyamatainak, belső-külső információinak szervezése, működtetése, éves
beszámolójának összeállítása, elemzése, ellenőrzése
– kettős könyvvitelt vezető vállalkozások és egyéb szervezetek számviteli, ügyviteli, információs rendszerének működtetése, folyamatos irányítása, éves beszámolójának elkészítése
– költségvetési szervezetek költségvetésének és éves beszámolójának elkészítése, részvétel a költségvetési gazdálkodási folyamatok és feladatok irányításában
Jellemző munkakörök:
– Költségvetési számviteli ügyintéző
– Könyvvizsgáló asszisztens
– Pénzintézeti számviteli ügyintéző
– Számviteli szakügyintéző

-tő
r1

.j
an

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3604 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
3605 Pénzügyi ügyintéző
4111 Könyvelő (analitikus)
4112 Bérelszámoló

3607 Statisztikai ügyintéző

11

Segít a statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának és közlésének tervezésében és ezen műveletek
elvégzésében, többnyire a statisztikus útmutatása alapján.
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Feladatai:
– statisztikai számítások tervezésének segítése, statisztikai számítások végzése
– az adatfelvétel költségeinek, felhasznált anyagainak, valamint az elvégzéshez szükséges munkamenynyiségnek a becslése
– az adatfelvételhez használt nyilvántartások és mintavételi keretek kialakításával, karbantartásával és
alkalmazásával kapcsolatos technikai feladatok ellátása
– az adatgyűjtéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos technikai feladatok ellátása
– a számítások elvégzése vagy elvégeztetése számítógépekkel, az eredmények előkészítése és bemutatása
– statisztikai adatok rendszerezése és nyilvántartása
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Jellemző munkakörök:
– Statisztikai asszisztens
– Statisztikai előadó

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2516 Statisztikus
3608 Tervkészítő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3608 Tervkészítő
A gazdasági szervezet különböző szintjein (egység, funkcionális részegység, divízió) részt vesz a stratégiai célok, programok, operatív tervek és akciók tervezésében és részletes kidolgozásában, valamint a vezetői döntések jobb megalapozásában és végrehajtásában.

188

Feladatai:
– a környezet elemzése, a környezeti tényezők felmérése, a versenytársak helyzetének értékelése, a gazdasági szervezet céljainak és a stratégiai irányainak keresése
– stratégiai célok és programok megfogalmazása, a tervek végrehajtásának kidolgozása, rövid távú tervek, költségvetések készítése, költségvetési változatok elemzése, további eredményjavító lehetőség
felderítése
– a teljesítmények figyelésére tervek összeállítása
– gazdasági folyamatok, jelenségek alakulásának elemzése, értékelése, a tervek megvalósulásának figyelemmel kísérése
– a tervezésben részt vevő szakértők munkájának összehangolása, a tervezési folyamat irányítása
– új gyártmányok, technológiai eljárások bevezetésével, beruházásokkal kapcsolatos gazdasági tervszámítások, elemzések készítése, műszaki célkitűzések gazdaságossági ellenőrzése
– elő- és utókalkulációs és árelemzési feladatok ellátása

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2511 Közgazdász

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3611 Beruházási ügyintéző
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A gazdasági szervezetek működési körébe tartozó tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb gépek,
berendezések és járművek, beruházások) fenntartásával és fejlesztésével összefüggő, magas fokú műszaki szakértelmet igénylő feladatokat végez, illetve ellátja a beruházások forrásainak biztosításával és annak felhasználásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
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Feladatai:
– az elfogadott beruházási programok megvalósítása, tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, bővítése,
rendeltetésének, illetve élettartamának megváltoztatása, átalakítása, ezek pénzügyi, műszaki feltételeinek kidolgozása
– pályázatok kiírása, versenytárgyalások folytatása, szerződések előkészítése
– beruházás bonyolítása, a beruházások pénzügyi forrásainak és azok felhasználásának ellenőrzése, bizonylatok kiállítása, pénzügyi teljesítés intézése, a beruházást akadályozó tényezők elhárítása
– a beruházásra vonatkozó adatok feldolgozása, nyilvántartása, összesítő kimutatások készítése
– a beruházás műszaki engedélyeztetése, a létesítmény átadása, illetve átvétele
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Jellemző munkakörök:
– Beruházásértékelő és -elemző
– Beruházási lebonyolító
– Beruházási előadó

H

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3608 Tervkészítő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3612 Postaforgalmi, hírközlési ügyintéző
A postaforgalomban, távközlési forgalomban, hírlapszolgálati területen, valamint a postai tevékenységhez kapcsolódó egyéb munkakörökben dolgozó ügyintéző feldolgozza és rendszerezi a postai küldeményeket, kiszolgálja az ügyfeleket.
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Feladatai:
– postai küldemények felvétele, postaköltségének megállapítása, ellenértékének átvétele, postautalványok kezelése, postai értékcikkek árusítása, ügyfelek tájékoztatása, nyilvántartások vezetése, a befolyt pénzösszeg napi elszámolása
– postai küldemények szétosztása, továbbítása
– táviratok felvétele, továbbítása
– hírlapok terjesztése, árusítása, az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása
– bankközvetítő és takarékközvetítő szolgálat ellátása
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Jellemző munkakörök:
– Egyesített felvevő
– Előfizetési ügyintéző
– Helyi ellenőr
– Hírlapárus ügyintéző
– Hírlapszervező és -felelős
– Kézbesítő ellenőr
– Kiosztó-leszámoló
– Nagybani értékcikkárus
– Pénzfelvevő és kifizető
– Pénztári tiszt
– Postaforgalmi előadó
– Rovatoló
– Számadásellenőr
– Számítógépes felvevő
– Távírókezelő
– Táviratközvetítő
– Tv-ügykezelő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4211 Postai és banki pénztáros
5231 Postai kézbesítő
5232 Mozgóposta-kezelő
5233 Járatkísérő
5234 Távközlési foglalkozású
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

3613 Ingatlanfenntartási (gondnoksági) ügyintéző
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Ingatlankezelési (üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, felújítás) és szakhatósági feladatokat lát el a
kommunális városgazdálkodási vállalkozásoknál, valamint társasház közösségeknél.

H

Feladatai:
– ingatlanok és azok berendezéseinek kezelésbevétele és kezelésből történő kiadásával kapcsolatos
szervezési, ügyviteli feladatok ellátása
– ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyek intézése, az ingatlanok felügyelete
– a bejelentett hibák szemrevételezése, a hiba pontosítása, a karbantartó egység kirendelése
– az épületek bejelentések nélküli szemlézése, állagfelmérése
– felújítási munkák javaslása és végeztetése, illetve azok elvégzésére pályázatok hirdetése, karbantartási, javítási munkálatok elvégzésére szerződések kötése
– az ingatlanok takarításának megszervezése, a takarítás elvégeztetése
– lakásbérleti szerződések előkészítése, a kiutalt lakás rendbehozatalának és átadásának intézése, bérleti
szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése
– bérleti díjak megállapítása, kirovása, beszedése, behajtása
– ügyfelek fogadása, felvilágosítások adása
– helyi forgalmi érték becslése, ingatlanok elidegenítésének szervezése,ügyeinek intézése, dokumentálása
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– társasházi közösségek összehívása és beszámolás a pénzügyi gazdálkodásról (közös költség, bérleti
díj, haszonbérbe adott területi díj stb.)
– a társasház életében felmerülő problémák kezelése, megoldása (közösség érdekeit sértő magatartás elleni fellépés, ellenérdekű tulajdonostársak kompromisszum-készségének elérése)
– közüzemi költségek figyelemmel kísérése (közüzemi tartalékok képzése)
– a közösség érdekeinek felügyelete a szakhatóságoknál, bíróságoknál

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bérleti, bérleményhasznosítási ügyintéző
– Gondnoksági ügyintéző
– Házkezelő
– Ingatlanfenntartási ügyintéző
– Ingatlangazdálkodó
– Közös képviselő
– Lakásügyi előadó
– Társasházkezelő

.j
an

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

r1

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3602 Igazgatási ügyintéző
5352 Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok

3619 Egyéb gazdasági ügyintézők

11

Ide tartoznak a 360-361-es alcsoportból a máshová nem sorolható gazdasági ügyintézők.

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Gazdálkodásszervező
– Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője
– Üzleti ügyintéző
– Vállalkozási ügyintéző
– Vállalkozásszervező

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

ál

362 Kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők

at

3621 Kereskedelmi ügyintéző

H

A vállalkozások bel- és külkereskedelmi kapcsolatait segíti és bonyolítja.

Feladatai:
– vevőkapcsolatok kialakítása és ápolása, folyamatos kapcsolattartás a szállítókkal, kiskereskedelmi
egységekkel, illetve ügyfelekkel
– értékesítés szervezése, intézése, a beszerzés lebonyolítása
– operatív intézkedések az árurendelés, raktározás és értékesítés területén, készletgazdálkodási feladatok ellátása
– megrendelések felvétele, továbbítása, kielégítése
– exporttal, importtal kapcsolatos adminisztráció
– az áruk elvámoltatása
– az ellenérték beszedésének, illetve kiegyenlítésének intézése, az akkreditívek, beszedési okmányok
kezelése
– a külföldi partnerrel kapcsolatos levelezések intézése
– termékek minősítése, bizonylatolása
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– pénzforgalom nyomon követése
– leltározási, nyilvántartási feladatok ellátása

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Áruforgalmi ügyintéző, előadó
– Bolthálózati ellenőr
– Eladási ügyintéző
– Értékesítési ügyintéző, előadó
– Ingatlanközvetítő
– Kereskedelmi asszisztens
– Kereskedelmi bonyolító
– Kereskedelmi előadó
– Kereskedelmi-gazdasági ügyintéző
– Kereskedelmi levelező
– Kereskedelmitelep-ellenőr
– Közbeszerzési ügyintéző
– Külkereskedelmi bonyolító, levelező
– Külkereskedelmi szállítmányozó
– Logisztikai asszisztens, ügyintéző
– Logisztikai munkatárs
– Rendelésfelvevő
– Szállítmányozási ügyintéző
– Vámügyintéző
– Vevőszolgálati ügyintéző

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3623 Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
3626 Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)
5111 Kereskedő

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

al
an

3622 Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző

yt

Kiállításokat és rendezvényeket szervez és bonyolít le, valamint részt vesz a szervezeti arculat elemeinek
meghatározásában és érvényesítésében.

H

at

ál

Feladatai:
– információs programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, a közvélemény befolyásolása, a vállalattal, illetve annak termékeivel, szolgáltatásaival szembeni kedvező kép kialakítása
– részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában
– kiadványok, reklámanyagok tervezése, készítése, illetve ezekre vonatkozóan megbízások adása
– kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezése, a rendezvények forgatókönyvének, hálótervének és háttéranyagainak elkészítése
– részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában
– külső és belső pr-feladatok tervezése, végrehajtása, ellenőrzése

Jellemző munkakörök:
– Hirdetési előadó
– Kiállítási bonyolító
– Kiállítási rendező
– Kiállítási szervező
– Kiállítási tervező
– Pr/közönségkapcsolati felelős
– Propaganda-előadó
– Propaganda-szaktanácsadó
– Propagandaszervező
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– Rendezvényszervező és -bonyolító
– Sajtófelelős, sajtófőnök
– Tájékoztatási, arculati menedzser
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2521 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző
5116 Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken)
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3623 Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző

-tő

l.

Megtervezi, megszervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, valamint a tartalékalkatrészek beszerzését és elosztását.

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– a raktárkészlet figyelemmel kísérése, az anyag- és eszközkészlet áttekintése
– a szervezeti egységek által igényelt anyagok biztosítása, kiadása, felhasználásának ellenőrzése, a kiadott, felhasznált anyagok adminisztrálása
– az elfekvő anyagkészletek értékesítése, felhasználása
– készletgazdálkodási részfeladatok ellátása
– a hiányzó anyagok beszerzése, a megrendeléssel, beszerzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
elvégzése
– leltározás

al
an

20

11

Jellemző munkakörök:
– Anyagellenőr
– Anyagutalványozó
– Beszerzési munkatárs
– Beszerző
– Készletgazdálkodó, készlet- és anyagelszámoló
– Rezsiellenőr
– Rezsigazdálkodó
– Üzemanyag-ellenőr
– Üzemanyag-elszámoló

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3624 Raktározási, üzemeltetési ügyintéző
4121 Anyagnyilvántartó

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3624 Raktározási, üzemeltetési ügyintéző
Folyamatosan ellátja a gazdasági szervezetek raktározással kapcsolatos tevékenységeit és gondoskodik a
zavartalan üzemeltetési körülményekről.
Feladatai:
– készletek (anyagok, áruk, félkész és késztermékek) átvétele, bevételezése, raktárban való elhelyezése,
raktárközi átadása
– eladás a raktáron lévő készletekből, pénztárbizonylatok kiállítása
– raktári be-, illetve kivételezési jegyek kiállítása
– raktári kartonok készítése
– számlák, forgalmi kimutatások egyeztetése, összesítő kimutatások készítése, információk adása a
készletek nagyságáról
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–
–
–
–

anyagok igénylése, az anyagok készletétől függő rendelése, szállítólevelek kiállítása
a raktár számítógépeinek és kapcsolódó egységeinek kezelése
a bizonylati rend és okmányfegyelem betartása
a raktárban lévő készletek mennyiségének, minőségének, raktározásának, kiadásának, nyilvántartásának, a raktár rendjének és tisztaságának ellenőrzése

Jellemző munkakörök:
– Raktárellenőr
– Raktári ügyintéző
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4121 Anyagnyilvántartó
7530 Raktárkezelő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

r1

3625 *

uá

3626 Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)

.j
an

Jutalék ellenében szolgáltatási, kereskedelmi ügyleteket közvetít az eladó és a vevő között.

al
an

20

11

Feladatai:
– kis- és nagykereskedelmi és üzleti vállalkozásoknak, valamint magánszemélyeknek rendelések szerzése, áruk értékesítése
– ügyletek előkészítése, üzletek megkötése, kedvező ajánlatok összegyűjtése, illetve a megrendelések
továbbítása a megbízó számára
– hiánycikkek felkutatása, elfekvő készletekre értékesítési lehetőségek keresése
– minél szélesebb ismeretségi kör kialakítása, az információk gyors beszerzése
– a lehetséges ügyfelek információkkal való ellátása, a mintadarabok, katalógusok és egyéb reklámanyagok bemutatása, az általa képviselt termék vagy szolgáltatás vonzó tulajdonságainak, előnyeinek
és specifikumainak ismertetése
– az ügyfelek véleményének és igényeinek továbbítása a gyártók, illetve a szolgáltatók felé

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Házaló ügynök
– Kereskedelmi ügynök
– Területi képviselő (pl. kozmetikai szerek, háztartási vegyi áruk)
– Üzletkötő ügynök

H

at

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3621 Kereskedelmi ügyintéző
5111 Kereskedő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3627 Becsüs, árverező
A becsüs megállapítja az ingatlanok, ingóságok: bútorok, műtárgyak, ékszerek és egyéb árucikkek értékét, az árverező intézi az eladásukat.
Feladatai:
– az eladásra felkínált vagy a hatóságok által lefoglalt vagyontárgyak minőségének és értékének, bizonyos esetekben az eredetének megállapítása
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– vállalatok felszámolásával, biztosítási ügyekkel kapcsolatos értékfelmérések végzése, becslési jegyzék készítése és annak bemutatása a bíróságoknak, ügyvédeknek, hitelezőknek, biztosítási társaságoknak
– a külföldre költözők ingóságainak értékelése, ajándékként külföldre küldendő vagyontárgyak szakvéleményezése
– hatóságoknak (rendőrség, vámhivatal) szakvélemények készítése
– ingatlanok, ingóságok: bútorok, műtárgyak, ékszerek és egyéb árucikkek értékesítése árveréseken

l.

Jellemző munkakörök:
– Ékszerbecsüs, -árverező
– Felsőruházaticikk-becsüs, -árverező
– Ingatlanbecsüs
– Ingósági szakértő
– Műszaki becsüs, árverező

r1

-tő

Néhány kapcsolódó de máshová sorolt foglalkozás:
3621 Kereskedelmi ügyintéző
5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
an

3629 Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők

20

al
an

Jellemző munkakörök:
– Fuvarbonyolító
– Fuvarozási ügyintéző
– Reklamációs ügyintéző
– Szállítási előadó
– Szállítási ügyintéző
– Számlázási előadó

11

Ide tartoznak a 362-es alcsoportból a máshová nem sorolható kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők.

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

ál

363 Pénzintézeti és biztosítási ügyintézők

at

3631 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző

H

Pénzintézetekben lebonyolítja a hitelezéssel, speciális bankügyletekkel (lízing, váltó, faktoring stb.),
bankgarancia nyújtásával és egyéb hitelkonstrukciókkal kapcsolatos bank-, illetve pénzintézeti műveleteket.

Feladatai:
– az érdeklődők tájékoztatása a különféle hitelkonstrukciós lehetőségekről (igénybevételi kör, törlesztési lehetőségek, megkívánt fedezet)
– konkrét igény esetén a hitelügylet előkészítése és előterjesztése, a hitelkonstrukcióra vonatkozó formanyomtatványok kiadása, az ügyfelek ezzel kapcsolatos informálása
– kitöltött, komplett hiteligény átvétele és pénzintézeti feldolgozása, a hitelképesség megállapítása,
kockázatfelmérés és szöveges értékelés végzése, hitel-előterjesztés előkészítése, hitel folyósítása,
szerződés megkötése
– a hitelekkel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása és iktatása
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Jellemző munkakörök:
– Bankügyintéző
– Hitelelőadó
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2513 Pénz- és hitelgazdasági szervező
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3632 Pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző

-tő

l.

Pénzintézetek üzletfelei be-, illetve kifizetési forgalmával kapcsolatosan ügyintézői és nyilvántartási feladatokat lát el, intézi a betétügyleteket és vezeti az ügyfelek számláit.

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– a pénzintézet ügyfeleinek tájékoztatása a szabad pénzeszközeik betétként vagy egyéb módon való elhelyezésének módozatairól és feltételeiről
– a betétgyűjtéssel (takarékbetét, új otthon betét stb.) kapcsolatos ügyintézői és nyilvántartási feladatok
elvégzése, a betétek napi anyagának feldolgozása, összesítése és egyeztetése
– a lakosság és a gazdálkodó szervezetek betétszámláinak vezetése, a számlatulajdonosok különböző
megbízásainak teljesítése
– az elszámolásforgalom lebonyolítása, az elektronikus átutalási rendszerek működtetése
– devizaszámlák vezetése, terhelések, jóváírások és az átutalások teljesítése

20

11

Jellemző munkakörök:
– Bankszámla-ügyintéző
– Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
– Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
– Számlakezelő

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3633 Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

3633 Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző

at

ál

Bankokban és egyéb pénzintézetekben ellátja a pénzforgalomhoz, a forint- és devizabankügyletekhez
kapcsolódó ügyintézői feladatokat.

H

Feladatai:
– a pénzintézeti ügyletekhez kapcsolódó készpénzforgalom lebonyolítása, bizonylatok és szerződések
ellenőrzése, kifizetések teljesítése, befizetések átvétele
– a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök (pl. csekk, hitelkártya, utazási csekk) fizetési forgalmának
lebonyolítása
– értéktárgyak és értékpapírok megőrzésével kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása, az értéktár
kezelése, bankjegy és érmeállomány figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátmány kérése, pénztár
és értéktár rovancsolása
– értékpapír-kezeléssel (vétel, eladás, kamatelszámolás stb.) kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása

Jellemző munkakörök:
– Értéktárkezelő
– Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
– Ügyfélforgalmi előadó
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3632 Pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
4211 Postai és banki pénztáros
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3634 Biztosítási ügyintéző
Tanácsokat ad és biztosítási szerződéseket köt régi és új ügyfeleivel az őt foglalkoztató biztosítótársaság
nevében.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– tárgyalások folytatása az ügyfelekkel a biztosítási formákról és feltételeiről, új szerződések megkötése, illetve régi szerződések megújítása
– a bejelentett károk felmérése, a kárköltség kiszámítása
– a biztosítási díjak beszedése, kiterhelése és könyvelése, a szerződések nyilvántartása
– információk, tanácsok adása biztosítási ügyekben

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3627 Becsüs, árverező

.j
an

uá

Jellemző munkakörök:
– Biztosítási előadó
– Díjkönyvelő
– Kárszakértő
– Személyi- és vagyonkárrendező

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

al
an

3635 Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)
Vállalkozása nevében vagy ügyfelei megbízásából értékpapírokat, részvényeket és kötvényeket vásárol,
ad el, valamint különböző devizaügyleteket bonyolít le.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– értékpapír- és devizaügyletek felajánlása és elfogadása, valamint különböző időpontra vonatkozó vásárlási és eladási megbízások közvetítése és ezek nyilvántartása
– az értékpapír-, illetve devizapiacok elemzése
– az ügyfelek tájékoztatása a piaci viszonyokról és kilátásokról
– a tőkenyereség elérésének érdekében tanácsok adása és részvétel az ügyfeleinek hitelfelvételről, hitelnyújtásról, részvény- és kötvénykibocsátásról folyó tárgyalásain
– aukciók szervezése
– értékpapírok megőrzése
Jellemző munkakörök:
– Bróker
– Tőzsdeügynök
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3633 Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
IV. szint
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3639 Egyéb pénzintézeti ügyintézők
Ide tartoznak a 363-as alcsoportból a máshová nem sorolható pénzintézeti ügyintézők.
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

364 Idegenforgalmi és vendéglátáshoz kapcsolódó ügyintézői foglalkozások
3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző

l.

Megtervezi, szervezi, meghirdeti és lebonyolítja a turisztikai programokat, beleértve az oda-visszautazás
megszervezését, a menetjegyek megvásárlását és eladását, valamint a szállásértékesítést is.

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Belföldi társasutazási ügyintéző
– Fizetővendég-szolgálati ügyintéző
– Külföldi társasutazási ügyintéző
– Utazási irodai ügyintéző

11
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uá

r1

-tő

Feladatai:
– programok előkészítése, előkalkulációk készítése, szerződéskötés a partnerekkel
– a megszervezett programok hirdetése
– érdeklődő ügyfelek felvilágosítása
– megrendelések felvétele, nyilvántartása, visszaigazolása
– az utak értékesítése: befizetések intézése, utazási feltételek aláíratása, vízum beszerzése, költőpénz kiadása
– az utasok anyagának előkészítése, kiadása
– lemondások, visszatérítések intézése
– vasúti, autóbusz- és repülőjegyek megrendelése, értékesítése
– szállodai szobák, fizetővendég-szobák lefoglalása
– utasok részére biztosítás kötése
– az idegenvezetők felkészítése az útra
– elszámolás készítése

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3642 Idegenvezető

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

at

3642 Idegenvezető

H

Meghatározott területen, pl. városokban bemutatja a látogatóknak a nevezetességeket, érdekességeket
vagy a szervezett csoportot kíséri az utazás ideje alatt.
Feladatai:
– felkészülés az útra, az adott területre vonatkozó történelmi, művészettörténeti, építészeti ismeretek
bővítése
– városnézés vezetése, nevezetességek bemutatása
– csoport kísérete utazás alatt, szálláshelyek elosztása, a csoport étkeztetése, fakultatív programok szervezése
– a csoportot érintő ügyek intézése, külföldön az utasok hivatalos érdekképviseletének ellátása
– számlák kifizetése, számlák alapján elszámolás a megbízóval
Jellemző munkakörök:
– Telepített idegenvezető
– Városnéző idegenvezető
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
3644 Hostess
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3643 Szállodai portás, recepciós
Szállodákban vezeti a vendégekről a nyilvántartást, felveszi a szobarendeléseket, kijelöli a szobákat és
gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról.

.j
an

uá
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-tő

l.

Feladatai:
– a vendégek fogadása, nyilvántartása, a szobák kijelölése
– felvilágosítás a szállodai szolgáltatásokkal kapcsolatban, a helyfoglalások nyilvántartásba vétele
– a vendégek postai küldeményeinek és telefonüzeneteinek továbbítása
– vendégforgalom figyelemmel kísérése, kulcsok átvétele és kiadása
– közlekedéssel, kulturális programokkal és sportolási lehetőségekkel kapcsolatos felvilágosítás, menetjegy, belépőjegyek, taxi rendelése
– telefonos ébresztés
– vendégek számlájának vezetése, számlák kifizettetése, széf kezelése, valutaváltás
– bevétellel való elszámolás

11

Jellemző munkakörök:
– Szállodai fogadóportás
– Szállodai főportás
– Szállodai naplóvezető
– Szállodai szobafőnök
– Szállodatitkár

20

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3644 Hostess

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

3644 Hostess

ál

Részt vesz különböző hivatalos rendezvények rendezésében és bonyolításában, fogadja a vendégeket, ellátja őket a szükséges információkkal, segít személyes ügyeik intézésében.

H

at

Feladatai:
– hivatalos vendégek utazásának, programjának szervezése
– konferenciák, koktélpartik, állófogadások, irodai megnyitók, gardenpartik, sajtótájékoztatók rendezése, lebonyolítása
– közreműködés a tartalmi programok protokoll szerinti lebontásában
– a programban részt vevők tevékenységének koordinálása
– az aktuális kulturális és társadalmi események figyelemmel kísérése és a programba építése
– a vendégek fogadása, kísérete, tájékoztatása
– repülő- és vonatjegyek rendelése, autókölcsönzés, szállásfoglalás, belépőjegyek megrendelése
– vendégek személyes ügyeinek intézése
– hivatalos rendezvényeken a tárgyalások megszervezése, a tárgyalóhelyiségek beosztása, reprezentációs kellékek beszerzése, tolmácsolás, italfelszolgálás
Jellemző munkakörök:
– Hivatásos háziasszony
– Hivatásos házigazda
– Protokoll-ügyintéző
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
3642 Idegenvezető
5213 Utaskísérő, légiutas-kísérő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3649 Egyéb idegenforgalmi ügyintézők
Ide tartoznak a 364-es alcsoportból a máshová nem sorolható idegenforgalmi ügyintézők.

l.

Jellemző munkakör:
– Barlangvezető

H
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yt
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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KULTURÁLIS, SPORT-, MŰVÉSZETI ÉS VALLÁSI FOGLALKOZÁSOK
371 Kulturális, sportfoglalkozások
3711 Könyvtári munkatárs
Segíti a könyvtáros munkáját az állománygyarapítás, az állománygondozás, az állományfeltárás és az olvasószolgálat területén.

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– állománygyarapítás céljából a rendelőjegyzék megírása, a beérkezett csomagok és a szállítólevél ellenőrzése, a beérkezett anyagok nyilvántartásba vétele, leltári szám, raktári jelzet beírása
– a törlési jegyzék elkészítése, a törlések dokumentálása, a cédulák kiemelése a katalógusból
– a könyvek raktári nyilvántartásának vezetése, a raktári jelzet megállapítása, a dokumentumok jelölése
és szétosztása
– magyar nyelvű könyvek bibliográfiai leírása
– könyvtárhasználók beírása, a kölcsönzés, a használat feltételeinek ismertetése, a dokumentumok kiadása és visszavétele, a kölcsönzési nyilvántartások karbantartása, értesítések, felszólítások írása
– tagsági, késedelmi, térítési díjak kirovása, nyugtázása, nyilvántartása
– a könyvtár szolgáltatásainak, használati szabályainak ismertetése, eligazítás

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Könyvtárkezelő
– Könyvtárosasszisztens
– Segédkönyvtáros

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2611 Könyvtáros
3712 Levéltári munkatárs

20

Minimális képzettségi (képesítése) feltétel:
III. szint

al
an

3712 Levéltári munkatárs

yt

Levéltárakban és tudományos intézetekben a levéltáros irányítása mellett gyűjti, őrzi és rendszerezi az
iratokat, valamint segít a levéltári szolgáltatások igénybevételében.

at

ál

Feladatai:
– a levéltárba érkező iratok rendszerezése, a régi iratgyűjtemény folyamatos rendezése a könnyű eligazodás érdekében
– ügyfélszolgálat, felvilágosítás a levéltár szolgáltatásairól és az ott őrzött anyagokról
– a kutatásra kikért levéltári iratok, dia- és mikrofilmek kikeresése és előkészítése, fénymásolatok készítése
– részvétel az iratok szállításában, mozgatásában, a levéltáros segítése az iratok kikeresésében, az adatgyűjtésben, statisztikák készítésében

H

37

Jellemző munkakörök:
– Levéltári kezelő
– Segédlevéltáros
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2612 Levéltáros
3711 Könyvtári munkatárs
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3713 Kulturális szervező munkatárs
Művészeti, szabadidős, sportprogramok szervezésében segédkezik művelődési házakban, közösségi házakban.
Feladatai:
– a kulturális intézmény programjának megszervezése, a rendezvények reklámjának szervezése
– a rendezvények megtartásának előkészítése, teremfelügyelet a rendezvény ideje alatt
Jellemző munkakör:
– Közművelődési szakember

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2614 Kulturális szervező

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs

.j
an

Áttekinti a különböző csatornákon érkező híreket, a napi sajtót, a fontosnak ítélt témákban riportot, interjút készít, az elkészült anyagot vágja, montírozza, felvezető szöveget ír.

al
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20

Jellemző munkakörök:
– Hírszerkesztő
– Olvasószerkesztő (rádió-, tv-)
– Rádióbemondó
– Szerkesztő-műsorvezető
– Televízióbemondó

11

Feladatai:
– rádió- és televízió-riportok készítése, részvétel az anyag vágásában, montírozásában
– készen kapott híranyagokhoz összekötő, felvezető, az anyag alatt futó szöveg írása
– forgatókönyvírás a nem hír jellegű riport- és dokumentumműsorokhoz, műsorvezetés
– műsorok fel- és lekonferálása rádióban és televízióban, hírek felolvasása

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2616 Újságíró
2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3715 Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa
Elolvassa és helyesírási, illetve az adatok helyességének szempontjából kijavítja a könyvek, cikkek kéziratát, korrektúrázza az anyagot, vezeti a dokumentációt.
Feladatai:
– a könyvek, cikkek kéziratának elolvasása, a helyesírási hibák kijavítása, az adatok helyességének ellenőrzése, a kéziratban szereplő adatok formai egységesítése
– a betördelt kézirat összevetése az eredetivel, a hibák kijavítása
– dokumentáció, archívum vezetése
– terjesztéssel kapcsolatos feladatok elvégzése

202

Jellemző munkakörök:
– Kézirat-előkészítő
– Könyvkiadói szerkesztőségi dokumentátor
– Lapkiadói propagandával foglalkozó munkatárs
– Lapkiadói terjesztési munkatárs
– Lapszerkesztőségi adatellenőr
– Olvasószerkesztő (könyv- és lapkiadói)
– Sajtódokumentáló, szemléző, archiváló
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3716 Hivatásos sportoló, sportmunkatárs

r1

Sporteseményeket szervez, részt vesz végrehajtásukban; hivatásszerűen, sporttevékenységet folytat.

11

20

Jellemző munkakörök:
– Sportfelügyelő, szakreferens
– Sportszervező
– Szakszövetségi előadó
– Ügetőhajtó
– Versenyhajtó
– Versenylovas

.j
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uá

Feladatai:
– oktatási intézmények sporteseményeinek szervezése és lebonyolítása, tehetséggondozás, utánpótlásválogatás
– diákolimpia szervezése
– a diáksport érdekeinek képviselete

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2614 Kulturális szervező
2618 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

at

3717 Fordító, tolmács

H

Feladata az idegen vagy az anyanyelv valamilyen más nyelvre fordítása, üzleti, műszaki, tudományos és
egyéb szaknyelv fordítása.

Feladatai:
– tárgyalásokon, megbeszéléseken, konferenciákon és egyéb alkalmakon az adott nyelven nem értők
számára az elhangzottak tolmácsolása
– írásos anyag fordítása írásban egy másik nyelvre
– műszaki, tudományos és egyéb szaknyelv tolmácsolása, illetve fordítása
– hivatalos okmányok, iratok szöveghű és pontos fordítása
– vendégek, illetve üzleti partnerek fogadása, kísérése és tolmácsolás
Jellemző munkakörök:
– Műszaki fordító
– Szakfordító
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2622 Műfordító
3642 Idegenvezető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
3719 Egyéb kulturális foglalkozások
Ide tartoznak a 371-es alcsoportból a máshová nem sorolható kulturális foglalkozásúak.

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Dokumentációszerkesztő
– Közművelődési előadó
– Maszkmester
– Multimédia-kezelő
– Rajzfilmkifestő
– Szcenikus
– Trükkmester
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uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

372 Művészeti foglalkozások

11

3721 Segédszínész

20

Néhány szavas és néma szerepeket, kisebb szerepeket alakít színházi darabokban, mozifilmekben, reklámfilmekben, televíziós műsorokban vagy más szórakoztató produkciókban.
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Feladatai:
– a szerepnek megfelelő mimika és mozgás kidolgozása, a szerep eljátszása, tömegjelenetekben való
részvétel
– esetleg a nem hivatásos statiszták betanítása

yt

Jellemző munkakör:
– Gyakorlatos színész

at

ál

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2631 Színész, előadóművész, bábművész
3725 Cirkuszművész

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

3722 Segédrendező
Segíti a rendezőt a színészek irányításában, szervezési munkát lát el színdarabok próbáin, illetve filmek
forgatásánál.
Feladatai:
– a rendező munkájának segítése, a rendezői utasítások végrehajtásának ellenőrzése
– a nem hivatásos statiszták munkájának irányítása
– a bemutató után ügyeletes rendezői minőségben felelősségvállalás a színpadon zajló művészeti tevékenységért

204

Jellemző munkakörök:
– Cirkusz- és varieté-segédrendező
– Filmes segédrendező
– Rádiós segédrendező
– Színházi segédrendező
– Televíziós segédrendező
– Zenei segédrendező
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2626 Rendező

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

-tő

3723 Népzenész

r1

Népzenét ad elő szólistaként vagy együttes tagjaként táncházakban, klubokban, színházban, fesztiválokon, családi ünnepélyen pl. esküvőn, felvételeket készít lemez- vagy rádióstúdiókban.
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Feladatai:
– játék egy vagy több népi hangszeren
– népzenei hagyományok gyűjtése

11

Jellemző munkakörök:
– Hangszeres népzenész
– Népdalénekes
– Népzenei együttes tagja

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2544 Néprajzkutató
2632 Zenész, énekes
3724 Vendéglátóhelyi zenész

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

3724 Vendéglátóhelyi zenész

ál

Szólistaként vagy zenekar tagjaként szórakoztató zenét játszik étteremben, bárban, klubban.

H
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Feladatai:
– játék egy vagy több hangszeren szólistaként vagy zenekar tagjaként
– éneklés szólóban vagy vokálban
– önálló műsor összeállítása
Jellemző munkakörök:
– Szórakoztató zenész
– Vendéglátóhelyi énekes
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2632 Zenész, énekes
3723 Népzenész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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3725 Cirkuszművész
A cirkuszban, szórakoztatóhelyeken különféle mutatványok előadásával mulattatja a közönséget.
Feladatai:
– bohóctréfák, humoros történetek előadása
– bűvészmutatványok, zsonglőrszámok, illúziókeltő trükkök bemutatása
– állatok idomítása
– veszélyes és látványos tornagyakorlatok, akrobatikus számok előadása

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Állatidomár
– Bohóc
– Bűvész
– Illuzionista
– Légtornász
– Zsonglőr
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uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

r1

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2631 Színész, előadóművész, bábművész
2633 Koreográfus, táncművész
3721 Segédszínész

3729 Egyéb művészeti foglalkozások

at
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Jellemző munkakörök:
– Bábkészítő
– Bábmodellező
– Bőrműves
– Bronzműves és szoboröntő
– Bútorműves és intarziakészítő
– Díszítőfestő
– Díszítőszobrász
– Dublőr, kaszkadőr
– Egyházi zenész
– Hangmester
– Hangosító
– Jégtáncos
– Segédoperatőr

11

Ide tartoznak a 372-es alcsoportból a máshová nem sorolható művészeti foglalkozásúak.

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

373 Egyéb vallási foglalkozások
3730 Egyéb vallási foglalkozások
Jellemző munkakörök:
– Apáca
– Diakónus/diakonissza
– Egyházgondnok
– Kántor
– Szerzetes
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

206

EGYÉB ÜGYINTÉZŐK
391 Egyéb ügyintézők
3910 Egyéb ügyintézők
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yt
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l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

39

207

4 IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEGŰ
FOGLALKOZÁSOK

41

IRODAI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK
411 Analitikus jellegű számviteli foglalkozások
4111 Könyvelő (analitikus)

-tő

l.

A gazdasági szervezetek gazdasági eseményeit a meghatározott szabályok szerint rögzíti, a különböző
könyvviteli nyilvántartásokat vezeti.

11
20

Jellemző munkakörök:
– Analitikus könyvelő
– Anyagkönyvelő
– Folyószámla-könyvelő
– Gépkönyvelő
– Kontírozó könyvelő
– Termelési könyvelő

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– analitikus könyvelés (anyagkönyvelés, termelés- és értékesítéskönyvelés, tárgyieszköz-nyilvántartás)
előkészítése, a könyvelés végzése, analitikus számla és napló vezetése, feladások készítése
– a könyvvezetés előkészítése, a gazdasági eseménynek megfelelő könyvelési tétel meghatározása és
rögzítése
– ellenőrző és összesítő kimutatások elkészítése, a havi zárási munkák előkészítése és adatok szolgáltatása
– bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése
– korszerű, számítógépes könyvelői programok kezelése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3606 Számviteli ügyintéző
4112 Bérelszámoló
4121 Anyagnyilvántartó

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

at

4112 Bérelszámoló

H

Számfejti a dolgozók részére a különböző jogcímeken járó összegeket, kiszámítja a levonásokat, megállapítja a kifizethető munkabéreket és egyéb járandóságokat, kifizetésre előkészíti az ezekről szóló dokumentumokat, illetve a számítógépes bérszámfejtéshez átadja az ezekkel kapcsolatos alapadatokat.
Feladatai:
– bérek és egyéb juttatások számfejtése, a főkönyvi könyvelés részére feladás készítése
– járandóságok kiszámítása, előlegek és egyéb terhelések (jövedelemadó, nyugdíjjárulék, gyermektartás, biztosítási díj, kártérítés stb.) levonása, gondoskodás az idegen tartozások átutalásáról
– a beteglapok alapján a havi bérfizetési napon kifizetendő táppénzek számfejtése
– túlórák, kiegészítő fizetések, jutalmak mértékének kiszámítása, ezen tételek számfejtése
– munkautalványok feldolgozása, bérszámfejtő lapok és a dolgozói bérfizetési jegyzék elkészítése
– kimutatások készítése és azok elküldése az adóhatóság, a társadalombiztosítás számára
Jellemző munkakörök:
– Bérelszámolási ellenőr

208

– Bérszámfejtő
– Fuvardíjszámfejtő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3604 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
4122 Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
4119 Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások

r1
uá
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11

yt
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Jellemző munkakörök:
– Anyagkalkulátor
– Árkalkulátor
– Bevételellenőr
– Bizományos elszámoltató
– Bolti elszámoltató
– Elszámoltató
– Elszámoltató adminisztrátor
– Kalkulátor (elemző)
– Kartonozó
– Óraelemző
– Számlaárazó
– Számlabeszedő
– Számlaellenőr
– Számlalikvidátor
– Számlarendező
– Számlázó
– Szerződéses elszámoltató
– Tablóellenőr
– Tarifőr
– Utókalkulátor
– Üzemelszámoltató

-tő

l.

Ide tartoznak a 411-es alcsoportból a máshová nem sorolható analitikus jellegű számviteli foglalkozásokat végző dolgozók.

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

412 Irodai szaknyilvántartási foglalkozások
4121 Anyagnyilvántartó
Nyilvántartást vezet az alapanyagok, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, tartalék alkatrészek, gyártóeszközök
mennyiségi és értékváltozásairól.
Feladatai:
– anyagok részletes mennyiségi és értékbeni nyilvántartása, a nyilvántartások könyvviteli szabályok
szerinti vezetése
– az anyagnyilvántartások, -analitikák csoportosítása és összesítése, analitikus anyaggyűjtők kiállítása
és feladása
– adatszolgáltatás a számviteli rendszer, illetve a vezetés számára
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4111 Könyvelő (analitikus)
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
4122

Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó
A munkaerő- és bérgazdálkodással (pl. bér- és létszámalakulás, munkaerőmozgás stb.) összefüggő, valamint pénzügyi nyilvántartásokat vezet, adatokat szolgáltat a statisztikai kimutatásokhoz és ellátja területének adminisztrációs feladatait.
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r1

-tő

l.

Feladatai:
– pénzügy, adó- és vámnyilvántartások vezetése, bejövő és kimenő számlák egyeztetése, pénztárosi feladatok ellátása
– pénzforgalmi és hitelezési feladatok előkészítése, pénzügyi tervezés előkészítése, számlalikvidációval kapcsolatos feladatok ellátása
– a munkaviszonyt létesítő, illetve az állományból kilépő dolgozók felvételének, áthelyezésének, kilépésének nyilvántartása
– az iskolai és szakmai végzettségben bekövetkezett változások nyilvántartása
– a fizetett és fizetetlen szabadságok nyilvántartása
– személyi anyagok kezelése, aktualizálása
– kimutatások készítése a munkaerő mozgásáról, adatok szolgáltatása a munkaügyi statisztikához
– az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, utasítások betartása

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3603 Humánerő-gazdálkodási ügyintéző
3604 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző
3605 Pénzügyi ügyintéző

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

al
an

4123 Könyvtári, levéltári nyilvántartó, egyéb iratkezelő
A könyvtári és levéltári nyilvántartó, iratkezelő az adott munkahelyen keletkezett vagy oda beérkezett
dokumentumok raktározását és nyilvántartását végzi.
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Feladatai:
– állománygyarapítási adatok, könyvek, dokumentumok kikölcsönzésének, visszavételének nyilvántartása, különféle iratok és más nyilvántartások osztályozása és rendszerezett tárolása, iratokról és anyagokról fénymásolat készítése, egyéb kapcsolódó vegyes irodai munkák elvégzése
– a nyilvántartó könyvbe az akta bevezetése
– a raktári állományból a kívánt könyvek, folyóiratok, dokumentumok kikeresése
– könyvtári kölcsönzéskor a kiadás, visszavételezés, visszaszállítás dokumentálása
– központi irattározás esetén az iratok leltárba vétele, iktatószámmal való ellátása
Jellemző munkakörök:
– Levéltári iratkezelő és irattáros
– Rajztáros
– Terv- és raktárkezelő
– Térképtárkezelő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3711 Könyvtári munkatárs
3712 Levéltári munkatárs
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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4129 Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások
Ide tartoznak a 412-es alcsoportból a máshová nem sorolható irodai nyilvántartási foglalkozások.
Jellemző munkakörök:
– Leltár-elszámoltató
– Menetlevél-feldolgozó, -értékelő
– Teljesítménykiértékelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

l.

419 Egyéb irodai jellegű foglalkozások
4191 Titkárnő

uá
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Ellátja a munkahelyi vezető szakmai tevékenységével kapcsolatos adminisztratív teendőket, valamint biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.
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Jellemző munkakör:
– Ügyintéző titkár

20
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Feladatai:
– a vezető által igényelt információk összegyűjtése, szóbeli jelentés, tájékoztatás
– levelek, jelentések leírása diktálás vagy kézirat alapján
– rutinlevelezés önálló intézése
– beérkező és kimenő posta intézése
– levelek és iratok rendezése, nyilvántartása
– megbeszélések, értekezletek, tanácskozások szervezése, előkészítése
– hivatalos látogatók fogadása
– határidők nyilvántartása
– telefonüzenetek vétele
– dolgozók szabadságának és távollétének nyilvántartása

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3601 Általános titkár
4192 Gyors- és gépíró
4193 Irodai adminisztrátor, írnok

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

4192 Gyors- és gépíró
Gyorsírással rögzíti a szóban elhangzottakat, legépeli a leveleket, statisztikai jelentéseket, értékeléseket,
kimutatásokat, táblázatokat, szöveges beszámolókat.
Feladatai:
– értekezleteken, tárgyalásokon gyorsírással jegyzőkönyv készítése
– anyagok gépelése
– anyagok megírása számítógépes szövegszerkesztő programok segítségével
– gondoskodás a levelek postázásáról
Jellemző munkakörök:
– Gyorsíró
– Idegen nyelvi gépíró
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4191 Titkárnő
4193 Irodai adminisztrátor, írnok
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
4193 Irodai adminisztrátor, írnok

r1

-tő

Feladatai:
– nyilvántartások vezetése, adatok kigyűjtése és rendszerbe foglalása
– levelek iktatása, irattározása, kimenő levelek hivatalsegéd útján való továbbítása
– anyagok gépelése
– jegyzőkönyv készítése értekezleteken

l.

Nyilvántartásokat vezet, elvégzi a gépírási feladatokat, iktatja és postázza a leveleket, jegyzőkönyvet vezet.
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Jellemző munkakörök:
– Adminisztrátor
– Egészségügyi adminisztrátor
– Műhelyírnok
– Orvos írnok
– Üzemírnok

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4191 Titkárnő
4192 Gyors- és gépíró
4194 Irodai sokszorosító

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
4194 Irodai sokszorosító

yt

Gazdasági szervezetek dokumentációinak, különféle iratainak sokszorosítását végzi az adott munkahelyen rendelkezésre álló másolási technika alkalmazásával.
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Feladatai:
– másolatok készítése fénymásolón vagy xeroxgépen
– egyszerűbb karbantartási munkák elvégzése

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4193 Irodai adminisztrátor, írnok
7356 Fénymásoló
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

4199 Egyéb irodai jellegű foglalkozások
Ide tartoznak a 419-es alcsoportból a máshová nem sorolható irodai jellegű foglalkozások.
Jellemző munkakörök:
– Adatgyűjtő
– Dokumentáló
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–

Fuvarvállaló
Munkalap-adagoló
Szerkesztőségi ügyintéző titkár
Tulajdonlap-előadó
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l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
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42

ÜGYVITELI (ÜGYFÉLFORGALMI) JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK
421 Pénztárosok, pénzkezelők
4211 Postai és banki pénztáros
Bankokban és postahivatalokban a pénz befizetésével, kifizetésével és váltásával kapcsolatos szolgáltatást végez.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– átutalási utalványok és csekkbefizetések, banki be- és visszafizetések bonyolítása
– pénzforgalmi betétkönyvek, felvásárlási készpénzutalványok, takarék-ellenőrzési lapok kezelése
– betétkönyvek, folyószámlák, hitelkártyák nyitása, kiállítása
– utazási csekkek eladása, valutaváltás
– a pénzügyi műveletek nyilvántartása és egyeztetése a pénztári mérleggel
– ügyfelek tájékoztatása a postai és banki szolgáltatásokról, a különböző lakossági megtakarítási formákról
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Jellemző munkakörök:
– Bankjegyolvasó
– Ellátmánypénztáros
– Ellenzáros
– Értékcikkpénztáros
– Postai főpénztáros
– Valutapénztáros

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglakozás:
3633 Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző

al
an

4212 Bolti pénztáros

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari vállalkozásoknál kezeli és megőrzi a készpénzt, a takarékcsekkeket,
valamint vezeti a pénzkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat.
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Feladatai:
– a pénztár kezelése
– a pénztárban levő pénzkészlet, a pénztárgépszalag ellenőrzése
– fizetéskor a pénz, illetve a takarékcsekk átvétele, a visszajáró összeg és a számla átadása a vásárlónak
– pénztárjelentés készítése, a bevétel elszámolása

H

Jellemző munkakörök:
– Áruházi gyűjtőpénztáros
– Gyűjtőpénztáros
– Hálózati pénztáros
– Önkiszolgáló-bolti pénztáros
– Vendéglátó-ipari hálózati pénztáros
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5112 Eladó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

214

4213 Jegypénztáros
Szárazföldi (vasúti, városi és országúti), légi és vízi utazásra, valamint szórakozóhelyek, múzeumok, kiállítások és sportpályák látogatására feljogosító jegyeket árul.
Feladatai:
– a menet-, illetve belépőjegyek, a bérletek kiadása, a jegy ellenértékének átvétele
– az ügyfelek tájékoztatása a díjakról, kedvezményekről, szolgáltatásokról
– a napi bevétel összesítése
– nyilvántartás vezetése a helyfoglalásokról és az eladott jegyekről

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bérletpénztáros
– Jegykiadó
– MÁV-jegypénztáros
– Menetjegykiadó
– Mozijegypénztáros
– Személypénztáros
– Színházi pénztáros
– Vasúti pénztáros

.j
an

4219 Egyéb pénztárosok, pénzkezelők

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4212 Bolti pénztáros

al
an

Jellemző munkakörök:
– Pénztárellenőr
– Számlakezelő pénztáros
– Vállalati pénztáros

20

Ide tartoznak a 421-es alcsoportból a máshová nem sorolható pénztárosok, pénzkezelők.
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

at

422 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások

H

4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások
A számítógépes feldolgozás során különböző adminisztratív jellegű feladatokat (pl. kódolás, táblaellenőrzés) lát el.
Feladatai:
– a számítógépes feldolgozás eredménytablói (táblái) alaki és tartalmi helyességének, belső összefüggéseinek ellenőrzése, a hibabejelentők kitöltése
– adatszolgáltatások, kigyűjtések végzése, nyilvántartások vezetése
– különböző kódolási munkák ellátása
– egyéb adminisztrációs munkák végzése
Jellemző munkakörök:
– Adatrögzítő
– Kódoló
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– Programkódoló
– Táblaellenőr
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3133 Adatbázis-felelős
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

429 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
4291 Ügyfél-tájékoztató

-tő

l.

A gazdasági szervezetekben fogadja, tájékoztatja és a megfelelő személyhez, illetve szolgáltatáshoz irányítja a jelentkező ügyfeleket.

uá

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4292 Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfelvevő)
9121 Portás

r1

Feladatai:
– ügyfelek fogadása, tájékoztatása, irányítása
– előjegyzési napló, ügyfélforgalmi nyilvántartás vezetése
– telefonközpont kezelése, üzenetek továbbítása

4292 Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfelvevő)

20

Telefonközpontokban és különböző intézményekben helyi és távolsági telefonkapcsolatokat létesít, valamint telefax- és telex-készülékkel szöveget továbbít.

yt
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Feladatai:
– telefonközpontban helyi vagy távolsági telefonkapcsolatok létesítése
– intézményekben a beérkező, a kimenő és a hivatalon belüli hívások közvetítése
– telex- és telefaxgéppel szöveg továbbítása

ál

Jellemző munkakör:
– Telefonközpontos
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4291 Ügyfél-tájékoztató
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

4299 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások
Ide tartoznak a 429-es alcsoportból a máshová nem sorolható ügyviteli és ügyfélforgalmi jellegű foglalkozások.
Jellemző munkakörök:
– Hibacímfelvevő
– Postai felvevő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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5 SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ-IPARI FOGLALKOZÁSOK
511 Kereskedelmi foglalkozások
5111 Kereskedő
Különféle árucikkeket pl. élelmiszereket, ruházati és elektronikai cikkeket, háztartási felszereléseket, bútorokat vásárol a termelőktől és ad el a fogyasztóknak vagy viszonteladóknak.
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Jellemző munkakörök:
– Autóalkatrész-kereskedő
– Autóápolásicikk-kereskedő
– Autókereskedő
– Bútorkereskedő
– Drogériai kereskedő
– Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
– Használtcikk-kereskedő
– Háztartásifelszerelés-kereskedő
– Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő
– Kereskedő-boltvezető
– Könyvkereskedő
– Látszerész és fotócikk-kereskedő
– Ruházati kereskedő
– Tüzelő- és építőanyag-kereskedő
– Vas- és műszaki kereskedő
– Vegyeskereskedő
– Virágkereskedő
– Zöldség-, gyümölcskereskedő

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– piaci ismeretek alapján a beszerzendő áru fajtájának és mennyiségének meghatározása
– a beszerzési lehetőségek felkutatása, tárgyalás a termelővel, illetve annak képviselőjével a vásárlás
feltételeiről
– az áru átvétele, tárolása
– a vásárlók kiszolgálása
– készpénz, csekkek kezelése
– nyilvántartás vezetése a beszerzésekről és az eladásokról
– a kisegítő személyzet munkájának felügyelete

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5112 Eladó
5113 Piaci, utcai, vásári árus
5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő

H

51

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
5112 Eladó
Kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Feladatai:
– vásárlók köszöntése, fogadása, útbaigazítása
– felvilágosítás, tanácsadás a vevőnek az áru kiválasztásához
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-tő
r1

11
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Jellemző munkakörök:
– Antikváriumi szakeladó
– Áruházi eladó
– Dohányárudai eladó
– Élelmiszerbolti eladó
– Használtcikkbolti eladó
– Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó
– Kertészeti-gazdabolti eladó
– Könyvesbolti eladó
– Kultúrcikkbolti eladó
– Lakberendezésicikk-eladó
– Nagykereskedelmi eladó
– Ruházati bolti eladó
– Töltőállomás-kezelő
– Trafikos
– Tüzép-, gáztelepi eladó
– Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó
– Vegyesbolti eladó
– Vegyiáru-bolti eladó
– Virágbolti eladó

l.

vevők kiszolgálása
áru csomagolása
pultok feltöltése áruval, árazás, raktárakban szakosított rend kialakítása
közreműködés a leltározásban
áruátvétel, rakodás, raktározás
benzinkutaknál a gépjárművek üzemanyaggal való feltöltése, olajszint, a kerék légnyomásának
ellenőrzése

uá

–
–
–
–
–
–

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4212 Bolti pénztáros
5111 Kereskedő
5113 Piaci, utcai, vásári árus

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

5113 Piaci, utcai, vásári árus

ál

Különböző termékeket, pl. virágot, frissítőt, újságot árul közterületeken.

H

at

Feladatai:
– az árusítandó termékek fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az áru beszerzése
– pultok, sátrak, bódék felállítása, az áru kipakolása, árazása
– vevők felvilágosítása, kiszolgálása
– pénz kezelése
– az árusításhoz szükséges engedélyek beszerzése
Jellemző munkakörök:
– Házaló kereskedő
– Hírlapárus
– Léggömbárus
– Mozgó értékcikkárus
– Ószeres
– Utcai virágárus
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5111 Kereskedő
5112 Eladó
5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
5114 Áru-összeállító
Összeállítja, becsomagolja és elszállíttatja a különböző üzletek és áruházak által megrendelt árut, valamint átveszi, kicsomagolja és ellenőrzi a beérkező árukat.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a megrendelőlista, illetve a kiszedőlap alapján az áru előkészítése a csomagolásra vagy ellenőrzésre
– a csomagolás ellenőrzése, számla és fuvarlevél készítése
– a beérkező áru ellenőrzése, raktárba szállíttatása

.j
an

uá

Jellemző munkakörök:
– Bolti árukiadó
– Kereskedelmi áruátvevő
– Kereskedelmi expeditőr
– Komissiózó

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5112 Eladó
5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

al
an

5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő

Különböző termékeket – viszonteladás céljából – felvásárol, gondoskodik az áru elhelyezéséről, intézkedik az eladással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről.

ál

yt

Feladatai:
– az áru ellenőrzése, válogatása, mérése
– a termékekért járó készpénz átadása az eladónak

H

at

Jellemző munkakörök:
– Bizományicikk-felvásárló
– Gyapjúátvevő
– Hulladékbegyűjtő, hulladékátvevőhely-kezelő
– Szabadfelvásárló
– Tejelszámoló
– Tejkezelő (alapanyag-átvevő)
– Terményfelvásárló
– Textilhulladék-felvásárló

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5111 Kereskedő
5113 Piaci, utcai, vásári árus
5114 Áru-összeállító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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5116 Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken)
A kirakatrendező és a dekoratőr megtervezi és berendezi az üzletek, áruházak, boltok kirakatait; az árubemutató bemutatja a termékeket a vevőknek; a modell reklámokban, árubemutatókon modellként szerepel.

l.

Feladatai:
– látvány- és műszaki terv készítése, a szükséges kellékek és díszítőelemek elkészítése, a kirakat vagy
kiállítóterem berendezése
– az eladásra kínált áru jellemzőinek és használatának ismertetése,a vásárlók érdeklődésének felkeltése
– ruházati termékek bemutatása kereskedőknek és leendő vásárlóknak, reklámokban modellként szereplés

r1

-tő

Jellemző munkakörök:
– Divatmodell
– Reklámmodell

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2624 Iparművész

.j
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
5119 Egyéb kereskedelmi foglalkozások

20
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Jellemző munkakörök:
– Bérmérlegelő
– Koszorúkészítő
– Koszorúkötő
– Köböző
– Mázsáló
– Mázsamester
– Mérlegelő
– Mérlegkezelő
– Mérlegmester
– Térmester
– Virágkötő

11

Ide tartoznak az 511-es alcsoportból a máshová nem sorolható kereskedelmi foglalkozások.

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

512 Vendéglátó-ipari foglalkozások
5121 Vendéglátó, vendéglős
Megtervezi, megszervezi és irányítja a vendéglők, éttermek, kávéházak, panziók és kisebb hotelek működését.
Feladatai:
– a vendéglátóhely arculatának megtervezése, kialakítása
– a megrendelendő áruk listájának összeállítása, az igénylések kiadása
– munkabeosztás megszervezése, a személyzet munkájának ellenőrzése
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– részvétel a vendégek kiszolgálásában, az ételek, italok elkészítésében, a beszerzésben és raktározásban
– a vendéglátóhely műsorainak megszervezése, reklámról való gondoskodás
– kimutatás vezetése a bevételekről és kiadásokról

l.

Jellemző munkakörök:
– Büfé-, bisztróvezető
– Cukrászda-, fagylaltozóvezető
– Eszpresszó-, kávézóvezető
– Étkezdés
– Kifőzdés
– Kocsmáros
– Söntés-, italboltvezető
– Turistaszállás-vezető

-tő

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5111 Kereskedő

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
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5122 Cukrász

Különböző torták, fagylaltok, krémek, sütemények, cukorkák, zselék és egyéb édességek elkészítésével
foglalkozik.
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Feladatai:
– a recept alapján a hozzávalók mennyiségének kiszámítása és az alapanyagok (liszt, cukor, tojás, tej,
vaj, sajt, kakaó, fűszerek stb.) előkészítése és kimérése
– a felhasználandó anyagok tisztítása, darálása, őrlése, mérése, keverése és ízesítése, a keverés és ízesítés után keletkező massza formálása, sütése, főzése, gőzölése, hűtése és fagyasztása
– az egyes süteményféleségek kézzel vagy formázókkal, kiszúrókkal, késekkel és megfelelő alakú sütőedényekkel való formázása
– a kész- vagy félkész termékek hűtő- és fagyasztógépekben, illetve hűtőpultokon való tárolása vagy
tartósítása
– az egészségügyi és higiéniai előírások szigorú betartása, a használt tárgyak és a munkakörnyezet tisztántartása, a kezelésére bízott munkaeszközök (gépek, tűzhelyek, sütők stb.) és fogyóeszközök állapotának megőrzése
– a hozzá beosztott segédszemélyzet és a szakmunkástanulók tevékenységének irányítása
– a fogyasztók megkárosítására, illetve a pazarló anyagfelhasználásra irányuló visszaélések megakadályozása

H

Jellemző munkakörök:
– Fagylaltkészítő
– Lágyfagylaltos
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5124 Szakács
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

5123 Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér)
A felszolgáló fogadja az éttermekbe, vendéglőkbe érkező vendégeket és felszolgálja a kiválasztott ételeket, italokat. A vendéglátó-ipari eladó vendéglátóhelyeken ételeket és italokat értékesít.
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Feladatai:
– éttermi terítéshez, felszolgáláshoz való felkészülés: eszközök előkészítése, asztalok terítése, díszítése,
étlapok, árlapok összeállítása
– vendégek fogadása, kiszolgálása, számla kiállítása, pénz megőrzése, elszámolás
– pultok, vitrinek, italhűtők feltöltése, gépek üzembe helyezése, hidegkonyhai és cukrászati termékek
adagolása, tálalása, csomagolása
– italok, fagylalttálak elkészítése, kiadása
– felszolgálás fogadásokon, banketteken, szállodai szobákban, hajón, vonaton

r1

11

5124 Szakács

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5112 Eladó
5121 Vendéglátó, vendéglős
5213 Utaskísérő, légiutas-kísérő

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Csapos
– Étkezőkocsi-felszolgáló
– Éttermi felszolgáló
– Főpincér
– Hajópincér
– Italmérő
– Mixer

20

Éttermekben, vendéglőkben, üzemi és egyéb típusú konyhákon különböző ételeket, pl. előételt, levest,
húsételt, tésztafélét, főzeléket, hidegtálat, salátát készít és tálal.

yt
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Feladatai:
– étlap, menü, napi ajánlat összeállítása
– meglévő készletek, készételek felmérése, nyersanyagok megrendelése
– a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése, sütése)
– ételek ízesítése, tárolása, adagolása, tálalása
– segédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása

H
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Jellemző munkakörök:
– Diétás szakács
– Étkezdei szakács
– Éttermi konyhafőnök (séf)
– Hajószakács
– Hidegkonyhai szakács
– Közétkeztetési szakács
– Kukta
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5122 Cukrász
9114 Konyhai kisegítő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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5125 Gazdaasszony, szobaasszony
A gazdaasszony gondoskodik a vendéglátó-ipari helyek rendjéről és tisztaságáról. A szobaasszony gondoskodik a szállodai szobák, folyosók, közös- és mellékhelyiségek berendezéséről és tisztaságáról.

r1

11

5129 Egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5315 Házvezetőnő
9111 Lakás-, intézménytakarító
9115 Szobalány

-tő

l.

Feladatai:
– a vendéglátó termelőhelyek, raktárak, lépcsőházak, folyosók rendjének és tisztaságának folyamatos
ellenőrzése
– konyhai kisegítők, mosogatók, takarító személyzet munkájának irányítása
– rovarirtás elrendelése, nagytakarítások időpontjának megállapítása, karbantartási munkákra, javításokra, festésre és a helyiségek átrendezésére vonatkozó javaslattétel a vezetőségnek
– ételhulladékok elszállíttatása, tisztítószerek igénylése
– szobalányok és takarítók munkájának szervezése és ellenőrzése
– jelentéskészítés a foglalt és üres szobákról, gondoskodás a textilcsere lebonyolításáról, a vendégek
ruhájának mosodába juttatásáról, a szobákban elhelyezett reklám- és információs anyagok pótlásáról,
a szobai minibárok feltöltéséről
– a szobák és a közös helyiségek tisztaságának ellenőrzése

Ide tartoznak az 512-es alcsoportból a máshová nem sorolható vendéglátó-ipari foglalkozások.
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Jellemző munkakörök:
– Lángossütő
– Lovastúra-vezető
– Pecsenyesütő, halsütő
– Vendéglátó-ipari alkalmazott
– Vendéglátó-ipari bevásárló

H
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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52

KÖZLEKEDÉSI, POSTAI ÉS HÍRKÖZLÉSI FOGLALKOZÁSOK
521 Közlekedési foglalkozások
5211 Kalauz, hálókocsi-kalauz
Személyszállító járműveken, vasúton, autóbuszon ellenőrzi a menetjegyeket, pótjegyeket ad ki és gondoskodik az utasok kényelméről és biztonságáról.

5212 Menetjegyellenőr

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5212 Menetjegyellenőr
5213 Utaskísérő, légiutas-kísérő

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az utasok biztonságos fel- és leszállásának biztosítása
– jegyek, bérletek, utazási kedvezményre jogosító igazolványok érvényességének ellenőrzése
– menet- és pótjegyek kiadása
– felvilágosítás menetrenddel, átszállással kapcsolatban
– légkondicionálás, fűtés, világítás szabályozása
– vasúti hálókocsik felügyelete, ágyneműk kiosztása
– baleset esetén vagy vészhelyzetben intézkedés

20

11

Ellenőrzi a tömegközlekedési járműveken (villamoson, autóbuszon és metrón) utazók menetjegyeit, hogy
kiszűrje a jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel utazókat.

al
an

Feladatai:
– a járműveken, illetve a metró területén az utasok jegyének és bérletének ellenőrzése
– érvényes menetjegy nélkül utazóktól a menet- és pótdíjak beszedése, az utas adatainak felírása
– jegyzőkönyv készítése, elszámolás a bevétellel, az ellenőrzésekkel kapcsolatos nyomtatványok kiállítása

yt

Jellemző munkakör:
– Jegyvizsgáló

at
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5211 Kalauz, hálókocsi-kalauz

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

5213 Utaskísérő, légiutas-kísérő
Utazás közben gondoskodik az utasok kényelméről és biztonságáról.
Feladatai:
– az utasok üdvözlése, eligazítása a repülőgépen, a hajón, a vonaton, az autóbuszon
– a biztonsági felszerelések használatának bemutatása
– ételek, italok felszolgálása, az utasok kényelmének és biztonságának biztosítása
– repülőtereken a különleges ellátásban részesülő utasok, a kísérő nélkül utazó kisgyermekek, mozgássérültek kísérése
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Jellemző munkakörök:
– Földiutas-kísérő
– Járatvezető utaskísérő
– Steward, stewardess
– Utaskísérő távolsági buszon
– Utaskísérő vonaton
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3642 Idegenvezető
3644 Hostess

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

-tő

5214 Forgalmi szolgálattevő

r1

Vasútállomásokon, pályaelágazásokon és rakodóhelyeken előkészíti és lebonyolítja a vonat- és kiskocsiközlekedést.

11

Jellemző munkakörök:
– Külső forgalmi szolgálattevő
– Rendelkező forgalmi szolgálattevő
– Vezénylőtiszt

.j
an

uá

Feladatai:
– a személy- és áruszállításhoz szükséges kocsik és vontató járművek kiállításáról való gondoskodás
– a vonatok összeállításának irányítása, a felszerelések ellenőrzése, a vonatok menesztése
– az állomásokon a tolatások szervezése, irányítása, a forgalmi zavarok elhárítása és megszüntetése
– a forgalmi tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás és együttműködés a társszolgálatokkal

20

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3165 Földi közlekedés szakmai irányítója

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

5219 Egyéb közlekedési foglalkozások

ál

Ide tartoznak az 521-es alcsoportból a máshová nem sorolható közlekedési foglalkozások.
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Jellemző munkakör:
– Forgalomirányító és -szervező
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

522 Járművezetéshez kapcsolódó foglalkozások
5221 Vonatvezető, -kísérő
Személyszállító, posta- és tehervonatokon ellátja a forgalmi feladatokat.
Feladatai:
– állomásokon a vonat átvétele, átadása, a jármű, a rakományok és a vonatfelszerelési tárgyak állapotának ellenőrzése
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– menet közben a vonat, a pálya, a szomszédos vágányok, az útátjárók, a figyelmeztető jelzések figyelése
– a vonat menetigazolványának vezetése
– a vonat utolsó kocsiján a fék, a zárójelző kezelése
– a poggyászkocsiban a különböző küldeményekkel kapcsolatos munkák elvégzése
Jellemző munkakörök:
– Bányavonat-fékező
– Vasúti bányavonat-kísérő
– Vonatfékező
– Vonatkezelő
– Vonatvezető
– Zárfékező

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5222 Kocsirendező, tolatásvezető
5223 Váltókezelő

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

5222 Kocsirendező, tolatásvezető

Az állomás területén vonatok mozgatását, rendezését, tolatását végzi, ellenőrzi és irányítja.

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Gépkísérő, kocsicsatoló
– Iparvágány-kezelő
– Mozdonykísérő
– Vagonkapcsoló
– Vasúti saruzó
– Vasúti vágányfékkezelő

20

11

Feladatai:
– a vonatok kocsijainak szétkapcsolása, a mozdony leakasztása
– a kocsik előkészítése a tolatáshoz, a váltók állítása, a leguruló kocsik figyelemmel kísérése, a járművek elszabadulásának megakadályozása, a kocsik megállítása, összekapcsolása
– a tolatási műveletek irányítása, ellenőrzése

at

ál

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5221 Vonatvezető, -kísérő
5223 Váltókezelő

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

5223 Váltókezelő
Ellátja a vasúti közlekedés biztonságához szükséges őrzési, pálya-ellenőrzési feladatokat, gondoskodik a
jelzők, váltók kivilágításáról, kezeli és működteti a jelzőberendezéseket és sorompókat.
Feladatai:
– a váltó kezelése
– a váltó, a keresztezés és a köztük lévő vágányszakasz tisztítása, kenése, a meglazult csavarok
utánhúzása
– a be- és kihaladó vonatok vágányútjának előkészítése
– a beállított váltók, a vágányutak ellenőrzése, bejárása
– sorompók, a vasúti jelzőeszközök, jelzőberendezések kezelése (be- és kijárati lámpák), kivilágítása
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Jellemző munkakörök:
– Gazdasági vasúti váltóőr, váltókezelő
– Sorompókezelő őr
– Szolgálatvezető váltókezelő
– Vasúti pályaőr
– Váltóőr
– Vontatási telepi váltóőr
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5221 Vonatvezető, -kísérő
5222 Kocsirendező, tolatásvezető
9118 Váltótisztító

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

r1

5224 Vonat fel- és átvevő

uá

Felveszi az indulásra előkészített, illetve a végállomásra megérkezett vonatok továbbításához, illetve átvételéhez szükséges adatokat és megállapítja a hiányosságokat.

11

.j
an

Feladatai:
– az állomásra érkező vagy induló vonatok forgalmi, kereskedelmi szempontú kezelése: fuvarokmányok kezelése és ellenőrzése, a vonatok és a kísérő okmányok adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok pótlása
– a kocsikon és az áruban tapasztalható hiányosságok, sérülések megállapítása, a forgalmi szolgálattevő
értesítése

al
an

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5221 Vonatvezető, -kísérő
5222 Kocsirendező, tolatásvezető
5223 Váltókezelő
9118 Váltótisztító

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

ál

5229 Egyéb járművezetéshez kapcsolódó foglalkozások

H

at

Ide tartoznak az 522-es alcsoportból a máshová nem sorolható, járművezetéshez kapcsolódó foglalkozások.

Jellemző munkakörök:
– Málházó (vasúti)
– Mozdonyfűtő
– Peronzár- és mozgólépcső-ügyeletes
– Vasúti forgalmi naplózó
– Vasútikocsi-felíró
– Vasútikocsi-táblázó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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523 Hírközlési foglalkozások
5231 Postai kézbesítő
Előkészíti és kézbesíti a postai levél- és pénzküldeményeket, nyilvántartást vezet az ajánlott küldeményekről, valamint beszedi a különböző postai szolgáltatások díjait.
Feladatai:
– levélpostai küldemények, pénzküldemények, csomagok kézbesítése
– tv-előfizetési díj, a postai küldeményeket terhelő díjak beszedése
– előfizetett hírlapok kézbesítése, az előfizetési díjak beszedése, előfizetés-gyűjtés, hírlapárusítás
– posta és ügyfelek közötti kapcsolattartás
– a pénzzel és az átvett küldeményekkel való elszámolás

5232 Mozgóposta-kezelő

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5232 Mozgóposta-kezelő
5233 Járatkísérő
9125 Hordár, csomagkihordó

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Csomagkézbesítő
– Egyesített kézbesítő
– Hírlapkézbesítő
– Külterületi kézbesítő
– Támpontkézbesítő
– Távirat- és expresszkézbesítő
– Utalványkézbesítő

al
an

Repülőgépen, hajón, vasúti postakocsikon menet közben feldolgozza a postai küldeményeket.

at

ál

yt

Feladatai:
– a postai küldeményeket tartalmazó zsákok, csomagok, hírlapkötegek átvétele
– a küldemények csoportosítása a rendeltetési helynek megfelelően
– a könyvelt küldemények nyilvántartásba vétele
– a feldolgozott anyag leadása
– a mozgópostakocsi besorolásának, a kocsi világításának, fűtésének, elektromos berendezéseinek, zárjainak, biztonsági berendezéseinek ellenőrzése

H

Jellemző munkakörök:
– Mozgóposta-feldolgozó
– Mozgóposta-rovatoló
– Mozgópostai munkairányító
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5233 Járatkísérő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

5233 Járatkísérő
Postai küldeményeket szállít közúton postai járattal vagy gépkocsival.
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Feladatai:
– lezárt postai zsákok, csomagok, hírlapkötegek szállítása postahivatalok között
– az átvett és leadott zsákok, csomagok és értékcsomagok átvételének és leadásának elismerése
Jellemző munkakörök:
– Járatos
– Jegyzékelő járatkezelő
– Jegyzékelő járatkezelő (távolsági)
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5232 Mozgóposta-kezelő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
5234 Távközlési foglalkozású

uá

r1

A vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési rendszerek (távbeszélő-, távíró-, adatátviteli központok,
erősítőállomások, telex-, teletex-, videotex-rendszerek, rádió- és televízió-programokat továbbító műsorszóró berendezések, rádiótelefonok, hang- és képkeverő berendezések stb.) létesítésével, fenntartásával
és üzemeltetésével összefüggő, technikai jellegű feladatokat lát el.

at

ál

yt

al
an

20

11
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Feladatai:
– munkakörétől és végzettségétől függően az alább felsorolt tevékenységek egy bizonyos kombinációjának végrehajtása
– a hírközlőrendszer működtetéséhez szükséges átviteltechnikai berendezések (kábelhálózat, távbeszélőközpontok, antennák, adatátviteli berendezések, mikrohullámú- és űrtávközlési berendezések, számítástechnikai eszközök) szerelési, telepítési, kiépítési, üzembe helyezési munkáinak elvégzése
– az átviteltechnikai berendezések tervszerű megelőző karbantartása és az üzemeltetés során felmerülő
hibák elhárítása
– a felügyeletére bízott vonalszakasz végigjárása és a hozzá tartozó átviteli berendezések megvizsgálása
– a hírközlési eszközök elektronikus és elektromechanikus egységeinek (előfizetői készülékek, nyilvános pénzbedobós és kártyás távbeszélő-készülékek, helyi központok, tranzitközpontok, vonalkoncentrátorok, távíróközpontok, antennák stb.) javítása
– mikrohullámú mérésekkel a hálózat átviteltechnikai tulajdonságainak ellenőrzése
– az előfizetői kérések és bejelentések (vonalvizsgálat műszeres méréssel stb.) intézése
– a forgalom függvényében a hírközlőrendszer optimális működését biztosító paraméterek beállítása
– a hírközlési eszközök kezelése és üzemeltetése
– a rádió-, illetve a televízió-stúdiók hang- és képrögzítő (magnetofon, kamera), keverő, valamint átalakító (mikrofon, hangszóró) eszközeinek működtetése
– technikai közreműködés a helyszíni közvetítések elkészítésében

H

Jellemző munkakörök:
– Átviteltechnikai berendezést fenntartó műszerész
– Elektroakusztikai műszerész
– Hálózatszerelő
– Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
– Navigációs szerelő műszerész
– Rádióberendezést fenntartó műszerész
– Rádió-reléállomás szerelő
– Távbeszélőállomás-szerelő
– Távbeszélőkábelvonal-bejáró
– Távbeszélőkészülék-szerelő, -javító
– Távbeszélőközpont-fenntartó műszerész
– Távbeszélőközpont-javító és -szerelő
– Távbeszélőzsinór-javító
– Távkábel-kiegyenlítő műszerész
– Távkábelszerelő
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Távközlési forgalomellátó
Távközlési körzetmester
Távközlési vonalfelvigyázó
Távközléstechnikai műszerész
Telefonállomás-szerelő
Televízióberendezést fenntartó műszerész
Tévéadó-kezelő
Tv-reléállomás szerelője
Vonalzavar-elhárító
Zavarelhárító

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7443 Elektroműszerész
7444 Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész

r1

-tő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

5235 *

.j
an

5239 Egyéb hírközlési foglalkozások

H

20
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Jellemző munkakörök:
– Csomagirányító
– Hibaügyeletes
– Hírlapfeldolgozó
– Hírlapkiadó
– Hírlapkiosztó
– Laplehúzó
– Levélelosztó
– Levélosztályozó
– Levélválogató
– Pénzolvasó
– Postai egyesített felvevő
– Postai felvevő
– Postai segédkezelő
– Postakezelő
– Távközlési portalanító
– Újságkihordó

11

Ide tartoznak az 523-as alcsoportból a máshová nem sorolható postai és hírközlési foglalkozású dolgozók.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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NEM ANYAGI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK
531 Személyi szolgáltatási foglalkozások
5311 Fodrász, borbély
Mossa, vágja, festi, hullámosítja, szárítja és fésüli a vendégek haját.

-tő

l.

Feladatai:
– frizurával és hajszínnel kapcsolatos tanácsadás
– hajmosás, vágás, szárítás
– tartóshullám-készítés, hajfestés
– borotválás, szakáll-, bajuszigazítás
– hajpótrészek, parókák készítése
– hajjal és fejbőrrel kapcsolatos problémákra tanácsadás

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5312 Kozmetikus

uá

r1

Jellemző munkakörök:
– Férfifodrász
– Hajmosó
– Női fodrász
– Parókakészítő
– Színházi fodrász

20

5312 Kozmetikus

Szépségápoló, a bőr öregedését lassító arc- és testkezeléseket végez.

at

ál

yt

al
an

Feladatai:
– arctisztítás
– elektromos fogyasztó, ránctalanító, bőrtápláló és vérkeringést fokozó kezelések
– gyulladt, heges bőr kezelése
– szempilla-, szemöldökfestés
– szőrtelenítés
– sminkelés, tartós smink készítése
– szépségápolási tanácsadás
Jellemző munkakörök:
– Elektrokozmetikus
– Sminkmester
– Színházi kikészítő
– Tetováló

H

53

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5311 Fodrász, borbély
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
5313 Manikűrös, pedikűrös
Tisztítja, formázza és lakkozza a körmöket, valamint ápolja a kezeket és lábakat.
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Feladatai:
– körömápolás a kézen
– körömlakkozás, műkörömépítés
– lábápolás, bőrkeményedések, körömbenövések, tyúkszemek kezelése
Jellemző munkakörök:
– Lábápoló
– Műkörömépítő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5311 Fodrász, borbély
5312 Kozmetikus

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

r1

5314 Masszőr

uá

Az izmok lazítása, a szervek működésének és az életfunkcióknak a befolyásolása érdekében különböző
masszírozási eljárásokat alkalmaz.

11
20

Jellemző munkakörök:
– Fürdőmasszőr
– Gyógymasszőr
– Gyúró
– Sportmasszőr

.j
an

Feladatai:
– fürdőkben frissítő, higiéniés masszázs végzése
– sporttevékenységeket elősegítő masszázs végzése
– orvosi előírás és felügyelet mellett gyógymasszázs végzése

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2224 Gyógytornász

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

at
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5315 Házvezetőnő

H

Irányítja és szervezi a családok háztartását.
Feladatai:
– napi teendők megtervezése, megbeszélése az alkalmazóval
– bevásárlás, főzés, felszolgálás, mosogatás
– takarítás, mosás, vasalás
– a segítő személyzet (takarítók, szakácsok stb.) munkájának ellenőrzése, irányítása
– háztartási könyv vezetése
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5125 Gazdaasszony, szobaasszony
9113 Háztartási alkalmazott
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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5316 Vegytisztító, kelmefestő
Tisztítja, színezi vagy átszínezi a különböző textíliákból, bőrből és szőrméből készült ruházati termékeket
és lakástextíliákat.
Feladatai:
– a tisztítandó termékek átvétele, a tisztítás fajtájának, a szolgáltatás díjának meghatározása
– a termékek tisztítása
– a termékek színezése

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7315 Textilfestő, -nyomó, -kikészítő
9116 Mosónő, vasalónő

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bőrtisztító
– Bútorkárpit-tisztító
– Folttisztító
– Kelmefestő és -tisztító
– Szennyesruha-átvevő
– Szőnyegtisztító
– Szőrmetisztító
– Textilfestő
– Vegyi mosó

20

5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

Ide tartoznak az 531-es alcsoportból a máshová nem sorolható személyi szolgáltatási foglalkozások.

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
Fülbelövő, fülcimpalyukasztó
– Grafológus szakasszisztens
– Jós, jövendőmondó
– Kutyakozmetikus
– Szolárium-kezelő és -üzemeltető
– Táncpartner

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

532 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások
5320 Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások (pl.segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)
Segíti az ápolókat a betegek, a csecsemő- és gyermekgondozónőket és az óvónőket a gyermekek ellátásában.
Feladatai:
– a betegek ápolása, gondozása, az orvosok és az ápolók segítése feladataik ellátásában
– kezelőeszközök előkészítése és tisztítása
– ételek kiosztása, edények összegyűjtése
– ágyneműcsere
– a beteg szállítása a kezelés helyére vagy a műtőbe, majd vissza a kórterembe
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– a műtő előkészítése, majd műtét után takarítása, a beteg előkészítése a műtétre
– gyermekfelügyelet bölcsődében és óvodában, segédkezés a gyermekek gondozásában, ellátásában
– emberi tetemek boncolása, a tetemek kórtani, anatómiai, igazságügyi orvostani vizsgálatokra való előkészítése, valamint rekonstrukciója, szövetminták vétele, adminisztráció vezetése
Jellemző munkakörök:
– Boncmester
– Egészségőr
– Fertőtlenítő

r1

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2230 Diplomás ápolónő, ápoló
2432 Óvónő
3211 Általános ápolónő, ápoló
3212 Szakápoló
3221 Gondozó
3222 Szakgondozó
3412 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
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533 Szociális szolgáltatási foglalkozások

5330 Szociális szolgáltatási foglalkozások (pl. falugondnok, házi gondozó)

11

Az adott településen élők igényeihez és szükségleteihez igazodva támogatja, gondozza a segítségre szorulókat.

al
an

20

Feladatai:
– idősek étkeztetése, ételkihordás
– gyermekek szállítása az óvodába, iskolába
– betegek szakorvoshoz való szállítása
– házi gondozás
– vásárlás
– tömegközlekedéshez való csatlakozás biztosítása
– könyvtári cserekönyvek szállítása

ál

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3313 Szociális ápoló, gondozó

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

534 Kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások
5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
Fénykép- és mozgókép-felvételeket készít, negatív filmeket hív elő, fekete-fehér és színes pozitív képeket, diapozitíveket készít.
Feladatai:
– arckép és egyéb személyi felvételek készítése műtermekben és rendezvényeken
– tárgyfotók, külső és belső épületfotók, riportképek, reprodukciók, táj- és városképek, egyszerűbb divat- és reklámfotók készítése
– exponált filmek laboratóriumi kidolgozása, negatív előhívása és retusálása, nagyítások és másolatok
készítése, papírképek külső kezelése, fényképek színezése, a diapozitívek elkészítése
– exponált film automata kidolgozógépen történő előhívása
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Jellemző munkakörök:
– Diaelőhívó, -rögzítő
– Fekete-fehér fénykép barnító, színező
– Fekete-fehér fénykép nagyító, másoló
– Fekete-fehér negatív előhívó, rögzítő
– Fekete-fehér pozitív előhívó
– Fekete-fehér pozitív rögzítő
– Fekete-fehér, színes retusőr
– Felvételkészítő
– Fényképbarnító
– Fényképész és videofelvétel-készítő
– Fényképmosó, szárító
– Fényképszínező
– Fényképvágó
– Fotólaboráns
– Fotóvegyszer-összeállító
– Mozgófilm-bejelölő
– Mozgófilm benyomógép-kezelő
– Mozgófilmelőhívó-, másológép-kezelő
– Mozgófilm-fénymeghatározó
– Mozgófilmkenő-munkás
– Mozgófilmklisé-előkészítő
– Mozgófilmnegatív-vágó
– Mozgófilmszárító, -tisztító, -polírozó
– Pozitív utókezelő
– Színesfénykép-nagyító, -másoló
– Színesnegatív és -dia-előhívó, -rögzítő
– Színespozitív-előhívó
– Színespozitív-utókezelő

20

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2627 Operatőr, fotóművész

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

yt

5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású

H
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Kép- és hangrögzítő berendezések segítségével film- és hangfelvételeket készít, gondoskodik a megfelelő
megvilágításról, vágja, szinkronizálja és feliratozza a filmeket. Koordinálja és segíti a színészek munkáját. Többnyire a rendező, az operatőr, a díszletrendező és a gyártásvezető utasításai és a forgatókönyv
alapján dolgozik.

Feladatai:
– a kép- és hangrögzítő, valamint a keverőberendezések irányítása, kezelése
– rendező utasítása szerint és a forgatókönyv alapján a filmek felirattal való ellátása, számítógép segítségével a feliratozás elvégzése
– a filmfelvételek hang- és képanyagának összehangolása, vágása, filmek elő- és utószinkronizálása
– a szereplők és a háttér megfelelő világítása, a fény, az árnyék, valamint a színek megkomponálása, a
művészi hatás fokozása
– a szöveg tévesztése, illetve felejtése esetén a színészek kisegítése
– a színészek és a technikai személyzet munkájának, illetve az előadás menetének koordinálása, segítése
– az előadás során felhasznált zenei és hangeffektek technikai forgatókönyv alapján történő bejátszása
Jellemző munkakörök:
– Feliratszedő
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–

Hangtechnikus
Kamerakezelő
Mikrofonkezelő
Súgó
Szinkronvágó
Ügyelő
Világosító

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2627 Operatőr, fotóművész

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

-tő

5343 Díszletező, díszítő

r1

Elkészíti és elhelyezi a díszleteket és egyéb kellékeket a színpadi, a televíziós és a filmgyári produkciók
számára és az előadásnak megfelelően mozgatja ezeket.

11
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20

Jellemző munkakörök:
– Alsógépezet-kezelő
– Díszletkasírozó
– Díszletkészítő
– Díszletmakett-készítő
– Díszletmodellező
– Kellékes
– Zsinóros, zsinórpadlás-kezelő
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Feladatai:
– a díszlettervező tervrajzai és utasításai alapján a díszletek elkészítése és beállítása
– díszletek elhelyezése és rögzítése, előadás utáni szétszedése, elszállítása
– díszletek festése, kasírozása
– a tervező tervrajzai alapján díszletmakettek, modellek készítése
– az előadáshoz, illetve forgatáshoz szükséges kellékek biztosítása
– a zsinórpadlás, illetve az alsó gépezet kezelése

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5116 Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken)

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

5344 Mozigépész, vetítőgépész
Mozgófilm-vetítőgépet és vetítéssel kapcsolatos készülékeket, berendezéseket kezel.
Feladatai:
– vetítőgép és film előkészítése a vetítésre, az esetleges filmhibák kijavítása
– vetítés közben a vetítőgép vezérlése és felügyelete, a fény- és hangerő, valamint a fókusz beállítása és
szabályozása
– előadás végén a film visszatekercselése és vizsgálata, a szakadt film vágása és ragasztása
– vetítési napló vezetése
– vetítőgép karbantartása, lencsék tisztítása, a szükséges kisebb javítások és beállítások elvégzése
Jellemző munkakörök:
– Filmkezelő
– Filmtekercselő
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– Filmvetítő
– Mozigépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások
Ide tartoznak az 534-es alcsoportból a máshová nem sorolható kulturális, sport- és szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások.

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Biliárd-, játékterem-, játékautomata-üzemeltető
– Fogadó, krupié
– Kártyaterem-vezető
– Színházi öltöztető

.j
an

535 Lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

5351 Tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő

11

Kémények és tüzeléstechnikai berendezések tisztításával, karbantartásával, üzembe helyezésével, létesítésével és beszabályozásával összefüggő feladatokat lát el.

ál

yt
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an

20

Feladatai:
– a füstgázok és égéstermékek elvezetésére szolgáló kémények, valamint azok egyes tartozékainak
(füstcsatorna, kéménytoldó, szikrafogó, bekötőnyílás, koromzsák stb.) tisztítása, műszaki állapotuk
műszeres vizsgálata és szakvélemény adása
– tüzelőberendezések bekötése, kémények építése vagy felújítása esetén kéményalkalmassági vizsgálat
végzése
– belső vakolással vagy béleléssel a sérült fugázás okozta üzemzavarok elhárítása
– a kémények karbantartása, javítása és felújítása, szükség esetén új kémények építése
– a tüzelőberendezések mechanikus (kefe, kaparó stb.) vagy vegyszeres tisztítása és az égéstermék öszszetételéből a készülék hatásfokának megállapítása
– a megfelelő szakvizsga megszerzése után egyes tüzelőberendezések beszabályozása

H

at

Jellemző munkakörök:
– Műszeres kéményvizsgáló
– Tüzeléstechnikai vegyszeres kazántisztító
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7637 Kályhás
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

5352 Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok
Tisztán tartja a lakóházak közös használatú tereit, gondoskodik a szemét elszállításáról, a lift működéséről, a világításról, a kapunyitásról és -zárásról.
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Feladatai:
– a folyosók, a lépcsőház, a lift, a közös használatú helyiségek, az udvar és a lakóépület előtti gyalogjárda takarítása
– a szemétszállítás zavartalanságának biztosítása, lomtalanítási akciók szervezése
– a felvonó üzemképességének ellenőrzése
– kapuzárás és -nyitás, az udvar, lépcsőház, kapualj, folyosók kivilágítása
– a házirend betartásának és a közös használatú helyiségek megfelelő használatának ellenőrzése
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9111 Lakás-, intézménytakarító

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

-tő

5353 Egészségügyi kártevőirtó

r1

Vegyszerekkel, mérgező gázokkal és mechanikus csapdákkal irtja az épületekben és az azok környékén
előforduló kártevőket.

11
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Jellemző munkakörök:
– Ciánozó
– Egészségügyi gázmester
– Gázmester
– Méregszakács
– Patkányirtó
– Rágcsáló- és féregirtó
– Rovarirtó

.j
an

uá

Feladatai:
– a kártevők azonosítása, a szükséges kezelés fajtájának és költségének meghatározása
– az irtáshoz használandó gáz, vegyszer, csalétek elkészítése
– a kártevők irtása permetezéssel, mérgezett csalétekkel, mechanikus csapdával, fertőtlenítés
– termény- és malomgázosítás
– szúnyogirtás

yt

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6411 Növényvédelmi, növény-egészségügyi foglalkozások

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

H

5354 Temetkezési foglalkozású
Temetkezéssel kapcsolatos feladatok végzése.
Feladatai:
– a temetési szolgáltatás megszervezése, a temetésszolgáltatási dolgozók munkájának koordinálása
– az elhunyt szállítása
– az elhunyt mosdatása, kozmetikázása, öltöztetése
– a hamvasztókemence kezelése
– ravatalozás
– sírásás, sírgondozás
Jellemző munkakörök:
– Halottasházi munkás
– Halottszállító
– Krematóriumi munkás
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Sírásó
Sírgondozó
Temetésrendező
Temetésszolgáltatási munkás

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
5355 Közterület-felügyelő
Ellenőrzi a közterületen folytatott és engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségét.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a közterületen különböző tevékenységeket végzők (pl. árusok, plakátragasztók, portréfestők, zenészek
stb.) engedélyének ellenőrzése
– a közterületeken parkoló autók ellenőrzése
– szabálytalanság esetén a szabálysértő figyelmeztetése, bírságolása, feljelentése
– jelentéskészítés

.j
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5361 Rendőr

11

5359 Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

20

Ide tartoznak az 535-ös alcsoportból a máshová nem sorolható lakás- és kommunális szolgáltatás területén dolgozók.

al
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Jellemző munkakörök:
– Hulladékkezelő
– Szemételhelyezési térmester
– Szemétszállítási ellenőr
– Úttisztító munkavezető

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

536 Védelmi szolgáltatási foglalkozások

H

5361 Rendőr

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

Feladatai:
– bűncselekmények megelőzése, felderítése
– bűnügyi esetek és balesetek kivizsgálása, a helyszín és nyomok biztosítása, a szemtanúk kihallgatása,
feljegyzések és jegyzetek összeállítása, bizonyítékok szolgáltatása
– a kijelölt épületek, létesítmények őrzése és védelme, a fontosabb közúti, vasúti, vízi és légi szállítások
biztosítása, ünnepségek, rendezvények, felvonulások és sportesemények rendjének biztosítása
– a szökésben lévő bűnözők és elítéltek felkutatása és elfogása
– a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés zavartalanságának biztosítása, a közlekedési szabályok betartatása, a közúti forgalomban részt vevő járművek forgalmi okmányainak, illetőleg a vezetői igazolványoknak és a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése
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– a balesetek, bűnügyek és természeti csapások áldozatainak segítség nyújtása
– részvétel az állampolgárok felvilágosításában, egyéb biztonsági programokban és igazgatásrendészeti
feladatokban
Jellemző munkakörök:
– Bűnügyi rendőr
– Igazgatásrendész
– Közlekedési rendőr
– Közrendvédelmi rendőr

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3525 Nyomozó
5363 Büntetés-végrehajtási felügyelő
5365 Testőr
5366 Vagyonőr

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

5362 Tűzoltó

.j
an

Beosztásától függően tűzmegelőzési és tűzoltási, valamint műszaki mentési szakterületen teljesít szolgálatot, feladatát hivatásos állományú jogviszony keretében látja el.

yt

al
an

20
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Feladatai:
– gazdálkodóegységeknél, intézményeknél a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése és intézkedés vagy javaslattétel a hiányosságok megszüntetéséről
– új építmények, létesítmények, technológiák tűzvédelmi szakvéleményezése, a tűzesetek keletkezésének, körülményeinek vizsgálata
– tűz- és káresetek alkalmával a gépjárműfecskendő vezetése, a gépkocsi felszereléseinek kezelése,
személyek, anyagi javak mentése, tűz terjedésének megakadályozása, tűz oltása, a beavatkozáshoz
szükséges eszközök kezelése
– közreműködés katasztrófahelyzetekben az ár- és belvíz, földrengés, földcsuszamlás okozta károk felszámolásában
– műszaki mentés végzése a közúti, vízi és légi baleseteknél
– részvétel elméleti képzéseken és gyakorlatokon
– a tűzoltólaktanya, a járművek és a műszaki eszközök gondozása és karbantartása
– a tűzesetek megelőzése érdekében propagandatevékenység végzése és képzések tartása

H
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Jellemző munkakörök:
– Beosztott tűzoltó
– Szerparancsnok
– Tűzmegelőzési előadó

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3521 Tűzrendész
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

5363 Büntetés-végrehajtási felügyelő
Büntetés-végrehajtási intézetekben (intézményekben) felügyeli és fenntartja a belső rendet. Végrehajtja
az intézet napirendjéből adódó, a hatáskörébe tartozó feladatokat.
Feladatai:
– a büntetés-végrehajtási intézet, intézmény őrzése és védelme
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– a fogva tartottak őrzése, felügyelete és ellenőrzése
– a fogva tartottak napirend szerinti tevékenységének szervezése és irányítása
– a fogva tartottak szállítása, kísérése és előállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos biztonsági feladatok ellátása
– a szabadidős és a sportprogramok, valamint a munkavégzés felügyelete
Jellemző munkakörök:
– Biztonsági felügyelő
– Körletfelügyelő
– Munkahelyi biztonsági felügyelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5361 Rendőr

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

5364 Természetvédelmi őr

uá

Felügyeli a rábízott természetvédelmi területet, betartja és betartatja a természetvédelmi szabályokat és
rendelkezéseket.
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Feladatai:
– a természetvédelmi jogszabályok és a természetvédelmi szervek által kidolgozott kezelési utasítások
ismerete és betartatása
– védett növények és állatfajok pontos ismerete, állományuk és helyzetük megfigyelése, naprakész számontartása
– a védett területen a természetvédelmi értékeket fenyegető veszélyforrások felderítése, elhárítása
– élőhelyek állapotmegóvása, illetve rekonstrukciójára javaslattétel, valamint részvétel az ezzel kapcsolatos tervezési, kivitelezési munkákban
– a madárvonulások, a védett állatok szaporodásának, élőhelyének, a védett állatokra veszélyt jelentő
ragadozók, kártevők elszaporodásának, állományváltozásának figyelemmel kísérése
– táplálékhiányos időszakban gondoskodás a táplálék biztosításáról
– természetvédelmi ismeretterjesztés, szakmai idegenvezetés, részvétel a természetvédelmi oktatónevelő munkában
– közreműködés a természetvédelmi érdekeket szolgáló gazdálkodó tevékenység szervezésében, illetve
a természetvédelmi szervek kezelésében lévő épületek, építmények fenntartásában
– a nyilvános táborhelyek ellenőrzése, a biztonsági, tűzvédelmi és természetvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése, illetve azok betartatása
– kapcsolattartás a védett természeti területen gazdálkodó szervezetekkel, az érintett önkormányzatokkal és földhivatalokkal

H

Jellemző munkakör:
– Természetvédelmi területkezelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3125 Erdő- és természetvédelmi technikus
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
5365 Testőr
Megóvja és védelmezi a védelmére bízott személyt.
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Feladatai:
– a közjogi méltóságok, üzletemberek, magánszemélyek és más, védelemre igényt tartó személyek testi
épsége, jogai és méltósága védelmének ellátása
– a védelmére bízott személy kísérése, figyelése, őrzése, a védett személy ellen irányuló támadás, zaklatás megelőzése, a védett személy veszélyhelyzetből való mentése
– részvétel a védelemmel járó biztonsági feladatok tervezésében és szervezésében, a veszélyeztetettség
felmérésében
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3525 Nyomozó
5361 Rendőr

5366 Vagyonőr

r1

Őrzi és megvédi a rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt.

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Feladatai:
– őrszolgálat, járőrszolgálat és szállítmánykísérő szolgálat ellátása (fegyverrel, kutyával)
– az őrzött létesítmény, szállítmány biztonságát zavaró személyek tevékenységük abbahagyására való
felszólítása
– az őrzött létesítmény, szállítmány közelében illetéktelenül tartózkodó vagy gyanúsan viselkedő személyek igazoltatása
– a jogszerű intézkedésének ellenszegülő vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása
és a rendőrség megérkezéséig visszatartása
– a jogszerű intézkedése elleni aktív ellenszegülés megszüntetésére a jogszabályban meghatározott és
arányos mértékű kényszerítő eszköz alkalmazása
– a rábízott vagyontárgyat, az őrzött létesítményt, illetve szállítmányt, valamint a személyét és a társait
ért támadás elhárítása
– intézkedései során a törvényesség megtartása, jogszabályok és utasítások betartása, illetve betartatása
– behatolásvédelmi eszközök jelzéseinek folyamatos figyelése
– rendkívüli esemény, katasztrófa bekövetkeztekor segítségnyújtás a személy- és vagyonmentésben

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Biztonsági és vagyonőr
– Fegyveres őr
– Pénzszállító őr
– Polgári fegyveres őr
– Repülőtéri biztonsági őr

H

at

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3523 Üzemrendész
9121 Portás
9122 Éjjeliőr, telepőr
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

5369 Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások
Ide tartoznak az 536-os alcsoportból a máshová nem sorolható védelmi szolgáltatást nyújtó alkalmazottak.
Jellemző munkakör:
– Kutyavezető
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

537 Vízgazdálkodási foglalkozások
5371 Csatornázási foglalkozású
Üzemelteti, karbantartja és javítja a szennyvíz, csapadékvíz és a felszíni vizek elvezetésére szolgáló csatornahálózatot, az elvezető és víztisztító berendezéseket, csatornadugulás-elhárítási szolgáltatást végez.

uá
.j
an
11

20

Jellemző munkakörök:
– Csatornahálózati ellenőr
– Csatornahálózati kezelő
– Csatornamű-kezelő
– Csatornavizsgálókészülék-kezelő
– Szennyvízcsatorna-karbantartó
– Szennyvízcsatorna-tisztító
– Szennyvíziszap-kezelő
– Szennyvízkezelő
– Szennyvízmedence-tisztító
– Szennyvízmintavevő
– Szennyvíztisztító

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a szennyvízhálózatok műszeres és ipari kamerás vizsgálata, a hiba helyének meghatározása, a csövek
és a szivattyúk tisztítása
– csőtörés esetén a burkolat felbontása, az eltört csőszakasz kicserélése, a munkagödör visszatemetése
és az útburkolat helyreállítása
– zárt rendszerű csatornahálózat esetén a dugulások megszüntetése magasnyomású mosójárművel
– nyílt csatornarendszerek esetén a felhalmozódott lerakódások eltávolítása ásóval és lapáttal

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8232 Csatornaüzemi gépkezelő
9140 Kubikos

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

5372 Fürdőüzemeltetési foglalkozású

H
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A fürdők, strandok, uszodák területén végez szolgáltató tevékenységet, gondoskodik a medencék működéséről és fenntartja a rendet a fürdő területén.

Feladatai:
– a medencék környékén a felügyelet és a rend biztosítása, a fürdőzők testi épségének megőrzése, a fuldoklók kimentése és elsősegélyben részesítése
– a fürdővendégekkel a fürdő rendjének betartatása (úszósapka és lábmosó használata, ugrálás tilalma
stb.)
– a medencék vízutánpótlásának, vízcseréjének, a víz megfelelő hőfokának, a szükséges fertőtlenítő
adalékanyagok bejuttatásának biztosítása
– a medence falának locsolótömlővel, kefével és súrolószerekkel vagy víz alatti porszívóval való tisztítása
– a kilazult vagy hiányzó csempék pótlása, a fűtő-, szivattyúzó-csőrendszeren kisebb javító, karbantartó
munkálatok elvégzése
Jellemző munkakörök:
– Fürdőfelügyelő

243

–
–
–
–
–
–

Fürdőüzemeltető
Iszapfőző
Iszapkitermelő
Iszapőrlő
Uszodamester
Úszómester

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5314 Masszőr
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

-tő

l.

5373 Vízellátási foglalkozású

r1

A vízhálózat és berendezéseinek üzemeltetésével, karbantartásával és javításával gondoskodik a fogyasztók zavartalan vízellátásáról.
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Feladatai:
– lakossági bejelentések tárgyának helyszíni vizsgálata
– műszeres vizsgálatok elvégzése, pl. nyomásmérés, szerelvény és hibakeresés
– közterületi vízfolyás, pl. csőtörés esetén a burkolat felbontása, az eltörött szakasz kicserélése, a munkagödör visszatemetése és az útburkolat helyreállítása
– vízellátási zavarok megszüntetése, a szükséges nyomás biztosítása
– a víz minőségének folyamatos nyomon követése, javítást szolgáló feladatok ellátása (mintavétellel
tisztasági, bakteorológiai és kémiai vizsgálatok elvégzése, adalékanyagok használata)
– a hiba helyének és kiterjedésének behatárolása és kijavítása, utána próba elvégzése, a vezeték üzembe
helyezése és a szükséges dokumentáció elvégzése
– a víz tisztítására, kezelésére, ellátására, tárolására kialakított művek és berendezések üzemeltetése, ellenőrzése, javítása és karbantartása
– a víz kitermelése, szállítása és kezelése

at
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Jellemző munkakörök:
– Vízhálózat-javító
– Vízhálózat-karbantartó
– Vízhálózati ellenőr
– Vízhálózat-kezelő
– Vízlágyító
– Vízminőség-ellenőr
– Vízminőség-védelmi munkás
– Vízműkezelő
– Vízsebességmérő

H

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozások:
7644 Csővezeték-építő
7645 Vízépítési foglalkozású
8231 Vízműgépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési ) feltétel:
II. szint

5379 Egyéb vízgazdálkodási foglalkozások
Ide tartoznak az 537-es alcsoportból a máshová nem sorolható vízgazdálkodással foglalkozó dolgozók.
Jellemző munkakörök:
– Árvízvédelmi munkás
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– Belvízvédelmi munkás
– Vízmérő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

539 Egyéb szolgáltatási foglalkozások
5391 Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó
A fogyasztóktól beszedi a különböző szolgáltatásokért (pl. áram, távfűtés, melegvíz, gáz, lakbér, víz) járó
díjakat.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a közüzemi díjak beszedése
– a fogyasztásmérők állásának leolvasása
– az észlelt meghibásodások jelentése
– hivatali fogadóórák tartása
– pénzügyi elszámolás

11

5392 Kölcsönző

.j
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

uá

Jellemző munkakörök:
– Díjbeszedési ellenőr
– Helyszíni ellenőr, kivizsgáló

20

Különböző berendezéseket (háztartási, híradástechnikai, szórakoztatóelektronikai, építőipari, barkács- és
mezőgazdasági gépeket), ruházati termékeket (esküvői és alkalmi ruhákat, jelmezeket), gépkocsikat, valamint sport- és turisztikai felszereléseket kölcsönöz magánszemélyeknek és intézményeknek.

yt
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Feladatai:
– kölcsönzendő termékek beszerzése
– az ügyfelek fogadása, tájékoztatása
– kölcsönzési szerződés készítése
– a visszahozott termék minőségének ellenőrzése, javíttatása, illetve tisztíttatása
– pénz kezelése

H
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Jellemző munkakörök:
– Barkácseszköz-kölcsönző
– Csónakkölcsönző
– Építőgép-, építőiparikisgép-kölcsönző
– Háztartásitisztítógép-kölcsönző
– Járműkölcsönző
– Jelmez-, ruhakölcsönző
– Mezőgazdaságigép-kölcsönző
– Sportszerkölcsönző
– Videofilmkölcsönző
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5112 Eladó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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5399 Egyéb szolgáltatási foglalkozások
Ide tartoznak az 539-es alcsoportból a máshová nem sorolható szolgáltatás területén dolgozók.
Jellemző munkakörök:
– Duguláselhárító
– Gyepmester (sintér)
– Hobbykutya-kiképző
– Ipari alpinista
– Kúttisztító
– Őrző-védő kutyát kiképző

H
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r1
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l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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6 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK

MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK
611–612

Növénytermesztési foglalkozások

6111 Növénytermesztő
Megtervezi, megszervezi, elvégzi a szántóföldi növények termesztésével kapcsolatos munkákat.

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Általános szántóföldi növénytermesztő
– Rét-, legelőgazdálkodó
– Szántóföldi magtermesztő

uá

r1
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l.

Feladatai:
– a termesztendő növények fajtájának és mennyiségének meghatározása
– vetőmag, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy vásárlása
– talaj-előkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, betakarítás
– a termény tisztítása, szárítása, tárolása
– a termények elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Gyümölcstermesztő
6115 Szőlőtermesztő
6121 Gyógynövénytermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

ál

6112 Bionövény-termesztő

at

A biológiai egyensúly megtartására törekedve, biológiai ismeretek felhasználásával, környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazásával termeszt különböző növényeket.

H
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Feladatai:
– a termesztendő növények fajtájának és mennyiségének, a termesztési eljárásoknak a meghatározása
– vetőmag, palánta, facsemete, trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy vásárlása
– talaj-előkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, betakarítás
– a termény tisztítása, válogatása, feldolgozása, tárolása, aszalványok, szárítmányok, sűrítmények készítése
– a termények és készítmények elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása
Jellemző munkakörök:
– Biogyümölcs-termesztő
– Biotermesztő
– Biozöldség-termesztő

247

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6111 Növénytermesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Gyümölcstermesztő
6115 Szőlőtermesztő
6121 Gyógynövénytermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
6113 Zöldségtermesztő

-tő

l.

Megtervezi, megszervezi, elvégzi a zöldségfélék termesztésével kapcsolatos munkákat.

11

yt
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an

20

Jellemző munkakörök:
– Bolgárkertész
– Dinnyetermesztő
– Dohánytermesztő
– Fűszerpaprika-termesztő
– Gombatermesztő
– Hagymatermesztő
– Komlótermesztő
– Palántanevelő
– Spárgatermesztő
– Szántóföldizöldség-termesztő
– Üvegházizöldség-termesztő
– Zöldségválogató, osztályozó

.j
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Feladatai:
– a termesztendő zöldség fajtájának és mennyiségének meghatározása
– vetőmag, palánta, dughagyma, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek
bérlése vagy vásárlása
– talaj-előkészítés, vetés, ültetés vagy dugványozás, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés,
betakarítás
– a termény tisztítása, osztályozása, szárítása, tárolása
– a termények elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6111 Növénytermesztő
6112 Bionövény-termesztő
6114 Gyümölcstermesztő
6121 Gyógynövénytermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltételek:
II. szint

6114 Gyümölcstermesztő
Megtervezi, megszervezi, elvégzi a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos munkákat.
Feladatai:
– a termesztendő gyümölcsök fajtájának és mennyiségének meghatározása
– szaporítóanyagok, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy
vásárlása
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– talaj-előkészítés, az oltványok, dugványok és palánták elültetése, növényápolás, növényvédelem, metszés, öntözés, betakarítás
– a termés osztályozása, csomagolása
– a termés elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása
Jellemző munkakörök:
– Általános gyümölcstermesztő
– Bogyósgyümölcs-termesztő
– Csonthéjasgyümölcs-termesztő
– Gyümölcsfagondozó
– Gyümölcsválogató, osztályozó

r1
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l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6111 Növénytermesztő
6112 Bionövény-termesztő
6115 Szőlőtermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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6115 Szőlőtermesztő

Megtervezi, megszervezi, elvégzi a szőlőtermesztéssel kapcsolatos munkákat.
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Feladatai:
– a termesztendő szőlő fajtájának és mennyiségének meghatározása
– a szaporítóanyagok, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése
vagy vásárlása
– talajelőkészítés, a szaporítóanyagok elültetése, a szőlőtőkék nyitása, trágyázás, talajmunkák, a szőlőtőkék alakítása, növényápolás, növényvédelem, betakarítás
– a termény tisztítása, osztályozása
– a termény elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása

at
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Jellemző munkakörök:
– Általános szőlőtermesztő
– Szőlőoltó, -metsző
– Szőlőoltvány-előkészítő, -szedő, -osztályozó
– Szőlőválogató, -osztályozó

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6111 Növénytermesztő
6112 Bionövény-termesztő
6114 Gyümölcstermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

6116 Dísznövény- és virágtermesztő
Üvegházakban vagy szabad földön szaporítja, neveli és gondozza a dísznövényeket, egynyári és évelő virágokat.
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Feladatai:
– a termesztendő növények fajtájának és mennyiségének meghatározása
– szaporítóanyagok, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy
vásárlása
– talaj-előkészítés, vetés, dugványozás, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, fák kitermelése, virágszedés
– az üvegház hőmérsékletének beállítása, árnyékolása, szellőztetése
– a leszedett virágok, kitermelt fák és cserjék csomagolása, elszállítása, értékesítése
– a termesztő berendezések (fólia, üvegház), gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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6117 Faiskolai kertész
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6117 Faiskolai kertész
6118 Park- és kertépítő, -gondozó
6121 Gyógynövénytermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Általános dísznövénytermesztő
– Botanikus kerti munkás
– Dísznövénykertész
– Évelődísznövény-termesztő
– Üvegházidísznövény-termesztő
– Virágkertész

20

Faiskolai kertészetekben irányítja, ellenőrzi és elvégzi a gyümölcsfák, díszfák és cserjék ültetésével és
nevelésével kapcsolatos munkákat.
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Feladatai:
– a termesztendő növények fajtájának és mennyiségének meghatározása
– szaporítóanyag, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy
vásárlása
– talaj-előkészítés, ültetés, oltás, szemzés, dugványozás, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, metszés, kitermelés
– a termékek osztályozása, csomagolása
– a termékek elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása

H

Jellemző munkakörök:
– Csemeteápoló
– Faiskolai metsző, szemző
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6114 Gyümölcstermesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
6212 Erdészeti mag- és csemetenevelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

6118 Park- és kertépítő, -gondozó
Parkokat, kerteket, díszkerteket tervez, épít és gondoz.
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Feladatai:
– a kerttervező mérnök által elkészített kertterv alapján a virágágyak, bokor- és faültetvények, utak, lépcsők, medencék és egyéb építmények helyének kijelölése
– a megtervezett létesítmények helyének előkészítése
– az utak, lépcsők, támfalak, kerítések, medencék, hidak megépítése
– a kerti berendezések (pad, napozószék, játszóberendezések) elhelyezése
– a parkban lévő építmények és kerti berendezések karbantartása és javítása
– a növények kiültetése, ápolása, öntözése, metszése, fűnyírás
Jellemző munkakörök:
– Kerttervező
– Parkfenntartó

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6116 Dísznövény- és virágtermesztő
6117 Faiskolai kertész

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

6121 Gyógynövénytermesztő

Különböző gyógyszerek, kozmetikumok, gyógyteák alapanyagául szolgáló gyógynövényeket termel és
értékesít.

al
an

20
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Feladatai:
– a termesztendő növények fajtájának és mennyiségének meghatározása
– vetőmag, (mű)trágya és más szükséges anyagok vásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy vásárlása
– talaj-előkészítés, vetés, a megrendelő vagy felvásárló által megszabott technológia alapján a növények
gondozása, növényvédelem, gyomirtás, öntözés, betakarítás
– a termény válogatása, tisztítása, szárítása, tárolása
– a termények elszállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása

yt

Jellemző munkakör:
– Gyógynövény-feldolgozó
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6111 Növénytermesztő
6112 Bionövény-termesztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

6122 Nádgazdasági és fűztelepi foglalkozású
Nádgazdaságokban és fűztelepeken elvégzi a nád levágásával, szárításával és osztályozásával, valamint a
fűzfák telepítésével és a vesszők betakarításával kapcsolatos munkákat.
Feladatai:
– a nád vágása, aratása, kévék kötése, a nád szárítása és osztályozása
– fűztelepeken a talaj előkészítése, a dugványok elültetése, kapálás, gyomirtás, permetezés, a vesszők
betakarítása, osztályozása, tisztítása
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Jellemző munkakörök:
– Fűzvessző-osztályozó, -kötöző
– Fűzvesszővágó
– Nádarató
– Nádosztályozó, -kötöző, -közelítő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7512 Nád- és fűzfeldolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

l.

6129 Egyéb növénytermesztési és kertészeti foglalkozások

-tő

Ide tartoznak a 621-es alcsoportból a máshová nem sorolható, növénytermesztéshez és kertészethez kapcsolódó foglalkozások.
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Jellemző munkakörök:
– Gyógynövénygyűjtő
– Magvizsgáló
– Silós
– Szövettenyésztő
– Takarmánykeverő
– Takarmányos
– Takarmányrakodó
– Tápkeverő
– Vetőmagtermesztő és -minősítő

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

al
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613 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások
6131 Általános állattartó és -tenyésztő

yt

Élő állatok vagy állati termékek értékesítése céljából egyidejűleg különböző állatfajokat, pl. szarvasmarhát, sertést, lovat, baromfit nevel és tenyészt.
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Feladatai:
– a tartandó állatok fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– állatok tartása, tenyésztése
– állatok fejése, nyírása
– állatok levágása, megnyúzása
– az állatok vagy a termékek elszállítása és értékesítése
– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása,az állatok szálláshelyének tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása

Jellemző munkakörök:
– Állatgondozó
– Állattenyésztő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
6132 Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
Különböző telepeken, pl. tejtermelő, hizlaló, ivadékvizsgáló, tenyészállat-előállító telepen elvégzi a szarvasmarhatartással és -tenyésztéssel kapcsolatos feladatokat.

r1
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Jellemző munkakörök:
– Borjúgondozó
– Ellető tehenész
– Fejő
– Fejőgulyás
– Gépi fejő
– Növendékbika-gondozó
– Növendéküsző-gondozó
– Szarvasmarha-gondozó
– Tehenész, tehéngondozó
– Tejházi munkás
– Tejmester
– Tenyészbika-gondozó
– Tinónevelő
– Üszőnevelő

-tő

l.

Feladatai:
– a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– állatok tartása, tenyésztése, az utódok gondozása
– tehenészetben az állatok fejése, a kifejt tej kezelése
– az állatok vagy a termékek elszállítása és értékesítése
– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása

al
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

6133 Sertéstartó és -tenyésztő

at

Sertéseket nevel, hizlal és tenyészt.

H

Feladatai:
– a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– állatok tartása, tenyésztése
– az állatok elszállítása és értékesítése
– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az ólak tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása
Jellemző munkakörök:
– Ellető kanász
– Hízósertés-gondozó
– Kangondozó
– Kocagondozó
– Malacnevelő
– Süldőnevelő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
6134 Lótartó és -tenyésztő
Gondozza, tenyészti, mozgatja és betanítja a verseny- vagy béristállókban, valamint tenyésztelepeken tartott lovakat.

11
20
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Jellemző munkakörök:
– Belovagló lovas
– Betanító hajtó
– Csikóbetanító
– Csikógondozó
– Csikós
– Lovász
– Ménápoló
– Ménesi kanca-gondozó
– Ménesi legeltető
– Törzsmén-gondozó
– Versenylóidomár
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r1

-tő

l.

Feladatai:
– a tartandó lovak fajtájának és mennyiségének meghatározása
– a lovak, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– lovak tartása, tenyésztése
– lovak tisztítása, felszerszámozása
– lovak járatása, futószárazása, a versenylovak betanítása
– az állatok szállítása, értékesítése
– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása
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yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

6135 Juhtartó és -tenyésztő
Juhokat tart és tenyészt tejtermelés, húselőállítás, gyapjútermelés és tenyészállat-előállítás céljából.
Feladatai:
– a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– állatok tartása, tenyésztése
– állatok fejése, nyírása
– állatok levágása, megnyúzása
– az állatok vagy a termékek elszállítása és értékesítése
– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az akol tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása
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Jellemző munkakörök:
– Báránygondozó
– Juhász
– Juhgondozó
– Juhnyíró
– Tenyészkosgondozó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

6136 Baromfitartó és -tenyésztő

r1

Baromfitelepeken, pl. tyúk-, kacsa-, liba- és pulykatelepeken elvégzi a baromfitenyésztéssel, tojás és hústermeléssel kapcsolatos munkákat.
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yt
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20

Jellemző munkakörök:
– Baromfigondozó
– Baromfihizlaló
– Baromfiivar-megállapító (szexáló)
– Csibenevelő
– Kacsagondozó
– Keltetőgép-kezelő
– Libagondozó
– Libahizlaló, libatömő
– Növendékbaromfi-gondozó
– Tyúkgondozó

11
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Feladatai:
– a tartandó állatok fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– állatok tartása, tenyésztése
– a fiatal állatok nem szerinti csoportosítása
– a tojások összegyűjtése, válogatása, jelölése, csomagolása
– az állatok vagy a termékek elszállítása és értékesítése
– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az ólak tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

6137 Kisállattenyésztő
Szőrmés állatokat (pl. rókát, csincsillát, nyestkutyát, nyulat, nutriát), valamint madarakat, méheket stb.
tart, tenyészt és gondoz állat- és szőrmeértékesítés céljából.
Feladatai:
– a tartandó állatok fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása
– az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések megvásárlása
– állatok tartása, tenyésztése
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–
–
–
–
–

állatok levágása, megnyúzása
az irhák tisztítása, szárítása, válogatása, raktározása
az állatok vagy a termékek elszállítása és értékesítése
a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók, ketrecek tisztán tartása
a bevételek és kiadások nyilvántartása

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Díszmadártenyésztő
– Egér-, patkány(kísérleti kisállat)-tenyésztő
– Galambtenyésztő
– Kutyatenyésztő
– Laboratóriumi állatgondozó
– Macskatenyésztő
– Madárgondozó
– Méhész
– Nutriagondozó
– Nyércgondozó
– Nyúlgondozó

11

6139 Egyéb állattartási és állattenyésztési foglalkozások

20

Ide tartoznak a 613-as alcsoportból a máshová nem sorolható állattartási és állattenyésztési foglalkozások.
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Jellemző munkakörök:
– Állatgondozó cirkuszokban, kutatóintézetekben és állatotthonokban
– Állatkerti állatgondozó
– Hüllőtenyésztő
– Selyemhernyó-tenyésztő
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yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

614 Általános mezőgazdasági foglalkozások

H

6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások
Farmergazdasági körülmények között, nem meghatározott egyedi fajta szerint szántóföldi növényeket,
gyümölcsöket, zöldségeket és egyéb kultúrnövényeket termeszt, különböző állatokat tart és tenyészt, valamint értékesíti a termékeket.
Feladatai:
– a tartandó állatok és a termesztendő növények fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása
– állatok, takarmány, vetőmag, (mű)trágya és a szükséges anyagok és berendezések megvásárlása, földés munkagépek bérlése vagy vásárlása
– állatok tartása, tenyésztése
– állatok fejése, nyírása
– talaj-előkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, betakarítás
– a termény tisztítása, szárítása, tárolása
– az állatok vagy a termények elszállítása és értékesítése
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– a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása
– a bevételek és kiadások nyilvántartása
Jellemző munkakörök:
– Aranykalászos gazda
– Ezüstkalászos gazda
– Gazda
– Képesített gazda
– Képesített mezőgazdasági gazdaasszony
– Mezőgazdasági gazdaasszony
– Mezőgazdasági munkás
– Mezőgazdasági vállalkozó

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6111 Növénytermesztő
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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62

ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK
621 Erdőgazdálkodási foglalkozások
6211 Erdész, segéderdész
Az erdők műveléséhez, védelméhez és kitermeléséhez szükséges szakmunkát végzi.

uá
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Jellemző munkakörök:
– Erdeimelléktermék-gyűjtő
– Erdészeti állománynevelő, állománytisztító
– Erdőművelő

r1

-tő

l.

Feladatai:
– erdő telepítése, felújítása, az erdősítés végrehajtása, az élőfa-állomány és a kijelölt erdőterület ápolása, gondozása
– a fakitermelés előkészítése, a fakitermelésben való részvétel
– a kijelölt területek megtisztítása a hulladékoktól és a nemkívánatos növényi kultúráktól
– újraerdősítés során területrendezés és talaj-előkészítés, részvétel a facsemeték elültetésében
– erdei magvak és melléktermék gyűjtése
– a növényvédelmi munkák ellátása, a növényvédő szerek kijuttatása a betegségek megelőzésére és kezelésére
– az erdőterületen lévő parkok fenntartási munkáinak ellátása
– az erdészetben használatos eszközök, gépek, gépi berendezések üzemeltetése, karbantartása

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6212 Erdészeti mag- és csemetenevelő
6213 Kézi és gépi fakitermelő (favágó)
8312 Erdőgazdasági gépkezelő

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

al
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6212 Erdészeti mag- és csemetenevelő
Előállítja az erdősítéshez, fásításhoz szükséges ültetési anyagokat.
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Feladatai:
– területmérési, kitűzési, talaj-előkészítési, csemeteültetési és -nevelési, dugványozási, permetezési,
ápolási és öntözési műveletek végzése, valamint csemeték kiemelése, kötegelése és vermelése, a faiskola kezelése
– érett magvak gyűjtése, válogatása, osztályozása, tárolása, ültetése, vetése, valamint a kikelt növények
ápolási és növényvédelmi munkáinak végrehajtása
– talajművelés, szaporítás, növényápolás
– gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása

Jellemző munkakör:
– Erdészeti csemete-(nevelő)termelő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozások:
6117 Faiskolai kertész
6211 Erdész, segéderdész
8312 Erdőgazdasági gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

258

6213 Kézi és gépi fakitermelő (favágó)
Az erdőgazdaságban a fák tőtől való elválasztását, a kitermelt fa előkészítését és elszállítását végzi.
Feladatai:
– a fa kitermelése és a faanyag mozgatása
– nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, döntése
– a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást
szolgáló máglyákba, illetve sarangokba rakodása
– gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása

r1
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l.

Jellemző munkakörök:
– Faanyagkezelő
– Faúsztató
– Frizmáglyázó
– Gépi fakitermelő
– Kérgező, faragó
– Kézi fakitermelő

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6211 Erdész, segéderdész
8312 Erdőgazdasági gépkezelő
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

6219 Egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások

al
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Jellemző munkakör:
– Faszénégető

20

Ide tartoznak a 621-es alcsoportból a máshová nem sorolható erdészeti dolgozók.

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

ál

622 Vadgazdálkodási foglalkozások

at

6221 Vadász, vadtenyésztő

H

Védi és gondozza a vadászterületén élő vadállományt, közreműködik a vadászati feladatok végrehajtásában.
Feladatai:
– a vadon élő vadfajok, a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok állományának védelme
– a vadállomány meghatározott szinten tartása: vadetetők létesítése, téli etetés, víz biztosítása, sózók létesítése, selejtezés, vadásztatás, a kártékony vadfajok állományának csökkentése
– élő vad befogása, szállításra való előkészítése
– apróvadnevelő telepeken az állatok gondozása
– vadászatokon a vadak hajtása, az elejtett vadak hordása, a teríték kialakítása
– a lőtt vadak értékesítése, a trófea kikészítése
– a vadászfegyverek karbantartása
Jellemző munkakörök:
– Apróvadgondozó

259

–
–
–
–
–

Fácánkeltető
Trófeakészítő
Vadbefogó
Vadgondozó
Vadetető, vadtakarmányozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5364 Természetvédelmi őr
6211 Erdész, segéderdész
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

6229 Egyéb vadgazdálkodási foglalkozások

r1

Ide tartoznak a 622-es alcsoportból a máshová nem sorolható vadgazdálkodási foglalkozások.
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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HALÁSZATI FOGLALKOZÁSOK
631 Halászati foglalkozások
6311 Halász, haltenyésztő
Haltenyésztést, haltermelést végez tógazdasági körülmények között vagy természetes vizeken.

r1

-tő

l.

Feladatai:
– tenyész- és áruhalak előállítása
– takarmányozás, hozamfokozás (a tavak trágyázása)
– a tó élővilágának figyelemmel kísérése, a káros növények irtása
– betegségek elleni védekezés
– a halak kihelyezése, telepítése
– a tárolt és kihelyezett hal őrzése és védelme
– lehalászás, halászat
– a halak osztályozása, csomagolása, értékesítése
– tavak építése, vízellátás biztosítása
– tavak, vizek mellékhasznosítása, a nád betakarítása, téli lékelési munkák elvégzése

11
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Jellemző munkakörök:
– Díszhaltenyésztő
– Halkeltető
– Ivadéknevelő
– Természetesvízi halász
– Tógazdasági halász
– Tógazdasági halászmester
– Tógazdasági munkás

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

6319 Egyéb halászati foglalkozások

ál

Ide tartoznak a 631-es alcsoportból a máshová nem sorolható halászati foglalkozások.

at

Jellemző munkakörök:
– Haletető
– Tejkezelő (halgazdaságban)
– Tógazoló

H
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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64

NÖVÉNYVÉDELMI, NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TALAJVÉDELMI
FOGLALKOZÁSOK
641 Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalkozások
6411 Növényvédelmi, növény-egészségügyi foglalkozások

uá

11
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Jellemző munkakörök:
– Gombaszakellenőr
– Gombatoxikológus
– Méregkamra-kezelő
– Növényvédő
– Növényvédő erdészetben
– Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben
– Permetezőmester
– Vegyszeres növényvédő
– Vetőmagcsávázó

r1

-tő

Feladatai:
– növényvédelmi előrejelzések készítése
– a permetezés, illetve a növényvédelmi beavatkozás időpontjának meghatározása
– a permetlé összeállítása, kijuttatása a területre
– permetezés
– az alkalmazott növényvédelmi eljárás hatásosságának ellenőrzése
– kórokozók, fertőzések kártételeinek felmérése

l.

A termeléstechnológiai előírások figyelembevételével ellátja a haszonnövények és dísznövények betegségek és kártevők elleni védelmét, valamint alkalmazza a gyomflórának legmegfelelőbb vegyszeres gyomirtási eljárásokat.

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3125 Erdő- és természetvédelmi technikus
3126 Környezetvédelmi technikus

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

6412 Talajvédelmi, talajjavítási foglalkozások

ál

A talajt károsító hatások kivédése céljából a károsodott talajt mechanikai vagy kémiai úton javítja.

H
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Feladatai:
– a talajerózió ellen teraszos művelés kialakítása, a teraszok kialakítása, sáncolás
– mezővédő erdősávok telepítése, laza talajok megkötésére alkalmas bokrok, fák ültetése
– talajvizsgálat végzése vagy végeztetése
– kémiai anyagokkal talajjavítás
– mechanikai talajjavítás:a károsodott rétegek elhordása, alsó, jobb minőségű rétegek felszínre hozatala
Jellemző munkakörök:
– Kémiai talajjavító
– Talajjavító-munkás
– Talajvédelmi munkás
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8321 Nehézföldmunkagép-kezelő
9140 Kubikos
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

262

7 IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK

BÁNYÁSZATI FOGLALKOZÁSOK
711 Szilárdásvány-kitermelő foglalkozások
7111 Mélyfúró
A kitűzött külszíni vagy föld alatti fúróhelyen felszereli és működteti a mélyfúró-berendezést.

20
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l.

Feladatai:
– a felszerelés helyszínre szállítása és az alapozási munkák elvégzése
– a fúrótoronyból, hajtóműből és fúrórudazatból álló mélyfúró-berendezés felállítása
– a berendezés üzemeltetéséhez szükséges vízrendszer és az öblítőiszap elvezetésére szolgáló iszapcsatorna-rendszer kiépítése
– iszapképző anyagokból fúróiszap készítése, az iszap állapotának rendszeres ellenőrzése és a minőségváltozás kiküszöbölése érdekében újabb adalékanyagok hozzáadása
– a gépek üzemanyag-ellátásának biztosítása, a kenő- és segédanyagok adagolása, a fúrószerszámok
karbantartása és cseréje
– az iszapszivattyú működtetése, a rudazat meghosszabbítása
– meghatározott mélységekben a fúrórúd kiemelése, kőzetminta vétele, a kitermelt furadékminták elkülönített kezelése és továbbítása a vizsgálatokat végző laboratóriumba
– előre meghatározott mélységekben béléscsövek beépítése és kisebb átmérővel a furat mélyítésének
folytatása
– a béléscsövezés befejezése után egy-egy szakasz palástcementezése, a talpmélység elérésekor a kút
beindítása
– a bányászati aknák létesítésére alkalmas nagy átmérőjű aknafúró berendezések és segédegységeik kezelése
– kitörésgátló berendezések felszerelése és működtetése
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Jellemző munkakörök:
– Aggregátkezelő (mélyfúrási cementező)
– Aknafúró
– Aknamunkás
– Földfúró
– Kapcsos
– Karottáló operátor
– Karottázsmester
– Kulcsos
– Mélyfúrási szivattyú- és vízállomás-kezelő
– Mélyfúrógép-kezelő
– Mélyfúrómester
– Mélyfúrómunkás
– Talajmintavevő
– Vízkutató

H

71

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7121 Olajbányász
8325 Kútfúrógép-kezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7112 Robbantómester
Bányákban vagy kőfejtéseken szilárdásványok (szén, érc, kő stb.) kitermelése céljából robbantásokat hajt
végre.

r1
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Jellemző munkakörök:
– Fúrólyukrobbantó
– Fúrómester
– Gyutacsvizsgáló
– Kőrobbantó
– Kútfúrási robbantómester
– Lőmester
– Robbantóvájár
– Robbantóanyagkamra-kezelő
– Robbantólyukfúró
– Tűzmester

-tő

l.

Feladatai:
– a robbanóanyagok kivételezése, biztonságos őrzése, tárolása, szállítása és nyilvántartása
– a robbantások helyének kijelölése, a balesetek elkerülése érdekében a munka menetének meghatározása
– felügyeletére bízott személyek között a feladatok kiosztása, a robbantólyukak kifúrásakor a fúró irányítása
– a robbantási terület felügyelete, a biztonsági előírások betartatása
– a kifúrt lyukakban a gyutacsok és az előírt mennyiségű robbanóanyag elhelyezése, a gyújtózsinórok
vagy villamos vezetékek csatlakoztatása
– a lyukak betömése homokkal, kőporral vagy agyaggal, hogy a robbanás megfelelő irányban fejtse ki
hatását
– a felügyeletére bízott munkások felszólítása a munkaterület elhagyására és a robbantás elvégzése

al
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20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7113 Vájár, segédvájár
7115 Kőfejtő, kőtörő
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

7113 Vájár, segédvájár
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Feladata a föld mélyében lévő, szilárd halmazállapotú ásványi anyagok kitermelése.

H

Feladatai:
– az ásványi anyagok fellazítása fejtőkalapáccsal vagy nagy teljesítményű gépi berendezésekkel (jövesztés)
– a kitermelt ásványi anyagok szállítószalagra rakása vagy csillékbe töltése
– a szállítóberendezések működtetése, új vasútvonalak lefektetése
– a vágat hajtása, faácsolat készítése vagy a munkaterület fémgyűrűkkel történő rögzítése beomlás ellen, támfák, mennyezetgerendák cseréje és beépítése, valamint a biztosító támfalak rendszeres ellenőrzése és karbantartása
– a már nem használt bányajáratok beomlasztása vagy feltöltése
– a bányatérségek víztelenítését, szellőztetését és portalanítását végző bányászati berendezések (szivatytyúk, szellőzőberendezések stb.) kezelése
– a bányatűz, a gázkitörések, a kőzetomlás és az ionizáló sugárzás elkerülése érdekében a biztonsági
előírások betartása

Jellemző munkakörök:
– Aknavájár, -segédvájár
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–

Anyagmentővájár
Ácsolóvájár
Bányaács
Bányakőműves
Bányamentővájár
Elővájár
Fabeadóvájár
Falazóvájár
Fejtésivájár
Földalatti talpfúró
Frontmestervájár
Gátolóvájár
Nyesőmester
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l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7112 Robbantómester
7114 Csillés
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7114 Csillés

A föld alatti, illetve a felszíni bányatérségekben előforduló szállítási, rakodási és anyagmozgatási munkákat látja el.
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Feladatai:
– biztosítási, rakodási és robbantást előkészítő munkák végzése vájárok irányításával
– a különböző anyagok (fából vagy acélból készült tartószerkezetek stb.), szerszámok és berendezések
munkaterületre szállítása
– részvétel a nagyobb, csak szétbontott állapotban szállítható gépek szét- és összeszerelésében
– a súlyosabb tárgyak megemelésére és mozgatására szolgáló láncos és pneumatikus emelőberendezések kezelése
– a szállítás segítése a felvonó (kas) és a munkaterület között, illetve a lejtaknában vagy táróban (akadályok elhárítása, nagyméretű anyagok kísérése, a szerelvény haladásának útjába kerülő váltók és légajtók kezelése stb.)
– a felszínre hozott és megrakodott csillék kicserélése üresekkel
– a robbanószerek be- és kirakodása a lőmester vagy aknász irányításával
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Jellemző munkakörök:
– Anyagmentő csapatcsillés
– Bányacsille-buktató
– Bányafelvonó-kezelő
– Bányakasvezető
– Billenőcsillés
– Csapatcsillés
– Csapatcsillés, fenntartó
– Csapatcsillés, letakarítási
– Csapatcsillés, omlasztó
– Csapatcsillés, termelő
– Csatlós, főcsatlós
– Csilleürítő
– Elővájási csapatcsillés
– Fabeadó csapatcsillés
– Fejtési csapatcsillés
– Gátolócsillés
– Külszíni (letakarítási) csapatcsillés
– Szállító bányacsillés
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7113 Vájár, segédvájár
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
7115 Kőfejtő, kőtörő
Az út-, híd- és vasútépítés, valamint az épületek alapozása céljára zúzott- és terméskövet állít elő.
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Jellemző munkakörök:
– Bunkózó-pakoló
– Homokkitermelő
– Kaliberrács-bunkózó
– Kavics-, kőosztályozó
– Kavicsbányai kotrómester
– Kavicsbányász
– Kőbányász
– Kőbányászati rostakezelő
– Kőhasító
– Kőtömbaprító
– Kővágó
– Kőzúzó
– Murvafejtő
– Sziklafigyelő
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Feladatai:
– mások testi épségének megóvása és az omlásveszély elkerülése céljából robbantás után a visszamaradt, meglazult kődarabok eltávolítása (rámolás)
– a nagytömbös kövek előaprítása batározógéppel vagy robbantásra (batározásra) való előkészítése
– robbantás után a sziklafal alján visszamaradt, úgynevezett lábak eltávolítása érdekében talpfúrások
végzése, a sziklafal megtisztítása a törmeléktől
– alapozási, lábazati munkákhoz az erre alkalmas termés- vagy egyfeklapos kövek kiválogatása és ékeléssel méretre hasítása
– az előtörőgépbe való adagolás megkönnyítése céljából a kaliberrácson fennakadó kövek szétbunkózása
– nagy teljesítményű előtörőgépek és különböző fúrógépek kezelése, kisebb üzemekben robbantási feladatok ellátása
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7119 Egyéb szilárdásvány-kitermelő foglalkozások
Ide tartoznak a 711-es alcsoportból a máshová nem sorolható szilárdásvány-kitermeléssel foglalkozó dolgozók.
Jellemző munkakörök:
– Agyagbányász
– Agyagfejtő
– Aknakarbantartó
– Bauxitbányász
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá
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l.

Bányafatelepi munkás
Bányafödém-eltávolító
Bányafödém-összeszerelő
Bányakezelő
Bányamérősegéd
Bányaszalag-kezelő
Bányában gázmérő
Bányában izotópos
Bányában pormérő
Bányász
Felvigyázóbányász
Föld alatti operátor
Iszapoló
Kötélpálya-kiszolgáló
Lámpakezelő
Szállítási támfelelős
Szárító
Szelvényező
Szénelőkészítő
Szintes
Színválogató
Uránbányász
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712 Kőolaj- és földgázkitermelő foglalkozások
7121 Olajbányász

20

Feladata a föld mélyében lévő kőolaj vagy földgáz felkutatása, kitermelése, termelőkutak létesítése, valamint azok kezelése.
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Feladatai:
– a földgáz- és a kőolaj-lelőhelyeken kutak létesítése vagy javítása
– a felelős műszaki vezető irányításával a kőolajfúró berendezés alapjának elkészítése, a fúrótorony felállítása és a berendezés összeszerelése
– nagy teljesítményű dízelmotorok üzemeltetésével az energiaszükséglet biztosítása, e gépek telepítése,
javítása és karbantartása
– a fúrószerszámok hűtéséhez fúróiszap előállítása, kezelése, tárolása és az iszapot a fúrólyukba juttató
szivattyúk és egyéb kisegítő berendezések (aggregátorok, speciális daruk stb.) kezelése
– a munkapadra felszerelt emelő- és fékberendezések kezelése, fúrás közben a fúrócsövek ki- és beépítése
– az egyes szakaszok lemélyítése után a béléscsövek beépítése és elcementezése, a kút csőfejének és
elzárószerkezetének elkészítése, a munkálatok befejezése után a berendezések leszerelése és elszállítása
– a termelőkutak üzemeltetése és az ott lévő berendezések működésének felügyelete
– a kutaktól kiépített csővezetékeken a kőolaj-gyűjtőállomásra juttatása és szeparátorokkal a gázoktól
(kénhidrogén, széndioxid stb.) való megtisztítása
– a szeparátorok alján összegyűlt víz csatornába engedése, a megtelt gyűjtőtartályok befolyó vezetékeinek elzárása és az olaj átirányítása
– laboratóriumi elemzésekhez minta vétele, a tartályokban lévő folyadékszint magasságának mérése és
az olaj mennyiségének kiszámítása
– az eldugult vezetékszakaszok tisztítása (csőgörény használata) és az üzem közben felmerülő kisebb
hibák elhárítása

Jellemző munkakörök:
– Gépi vitlás műveletvégző
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Gyűjtőállomás-kezelő
Kútkezelő
Nyomvonaljárőr
Olajbányászati alapozó
Olajbányászati cementező
Olajbányászati termelőmester
Olajfúrómester
Olajtartály- és szeparátorállomás-kezelő
Rétegvizsgáló

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7111 Mélyfúró
8131 Kőolaj-feldolgozó gépkezelő

r1

7129 Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

Jellemző munkakörök:
– Gázátadó
– Olajtorony-szerelő, -javító
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

uá

Ide tartoznak a 712-es alcsoportból a máshová nem sorolható, kőolaj- és földgázkitermeléssel foglalkozó
dolgozók.
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ÉLELMISZER-IPARI FOGLALKOZÁSOK
721 Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók
7211 Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó
Átveszi, levágja és bontja az állatokat, előállítja és feldolgozza a tőkehúst.

uá
.j
an
11

yt

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Állatbontó
– Állatkábító
– Állatszúró
– Baromfibontó
– Baromfi-daraboló
– Baromfikopasztó
– Böllér
– Disznósajtkészítő
– Elővágó
– Félsertés-letisztító
– Halhentes
– Haltisztító
– Hús- és szalonnasózó, -pácoló
– Húsfüstölő
– Íntalanító
– Libamelltöltő
– Májosztályozó
– Tojásfeldolgozó

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az állat elkábítása ütéssel vagy árammal és a hátsó lábak rögzítése
– az elkábult állat felfüggesztése és leszúrása vagy a nyaki erek átvágása
– a marha vagy juh bőrének lefejtése, a sertés perzselése, forrázása és kopasztása
– a test felhasítása, a belső részek eltávolítása, az emberi fogyasztásra alkalmas részek mosása, különválasztása, aprítása és feldolgozása
– a hús füstöléssel vagy pácolással való tartósítása
– az áru feldarabolása, a vásárló kívánságának megfelelő adagok levágása, a friss vagy fagyasztott borda, lábszárhús, hátszín vagy más részek fűrésszel történő felvágása, a csontok eltávolítása, a hús felszeletelése és megdarálása, az áru lemérése, csomagolása

ál

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

72

7212 Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó
A konzerv- és hűtőiparban konzerválja vagy gyorsfagyasztja a gyümölcsöket és a zöldségféléket.
Feladatai:
– a növényi eredetű nyersanyagok átvétele és minőség szerinti osztályozása
– a szennyeződések eltávolítása, a feldolgozás előkészítése, a gyümölcs vagy zöldség aprítása, szeletelése, zúzása vagy préselése
– a készülő élelmiszer jellegétől függő előkezelés (gőzölés, sütés, főzés stb.) elvégzése, az előkezelt
anyagok feldolgozása (szűrés, derítés, szárítás, savanyítás stb.)
– a konzerválással készülő termékek csírátlanítása vagy tartósítása konzerválószerek hozzáadásával
o
– a gyorsfagyasztott termékek hirtelen –30, –35 C fokra hűtése
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-tő
r1
uá

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Aszaló
– Baromfikonzerv-zsíradagoló, -mérő
– Blanchírozó
– Darált- és daraboshúskonzerv-készítő
– Dobozossonka-töltő
– Erőleves-sűrítő
– Felöntőlé-készítő
– Gyorsfagyasztottáru-válogató
– Gyorsfagyasztott tésztát gyártó
– Gyümölcsléfejtő
– Hűtőipari munkás
– Káposztasavanyító
– Konzervfőző
– Konzervipari lúgozó
– Konzervpasztörizáló
– Konzervsterilizáló
– Leveskocka-készítő
– Paprikamolnár
– Vákuumfőző (végbesűrítő)
– Zöldségtartósító
– Zöldségválogató, -osztályozó (tartósítóipari)

l.

– az elkészült élelmiszerek fémdobozokba, üvegekbe, illetve alumínium- vagy műanyag fóliába csomagolása
– a gyártás különböző szakaszaiban a minőség biztosítása érdekében minta vétele
– a felügyelete alá tartozó gépkezelők tevékenységének irányítása

al
an

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7213 Növényolajgyártó

yt

Növényi magvakból (napraforgó, repce, szója, olajlen, ricinus stb.) élelmiszereket (étkezési olaj, margarin, ételzsír) állít elő.
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Feladatai:
– a növényolajgyártásban alkalmazott gépek és berendezések kezelése, felügyelete és a szükséges beavatkozások elvégzése
– a gyártás folyamatosságának biztosítása és az üzemeltetés során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
– az olajos magvak hajazása, aprítása, pörkölése, sajtolása és extrahálása
– az olaj finomítása (nyálkátlanítás, zsírsavmentesítés, derítés, viasztalanítás, dezodorálás stb.) és palackozása
Jellemző munkakörök:
– Étkezésiolaj-gyártó
– Margaringyártó
– Növényolaj-előállító
– Olajkeményítő
– Olajmaghajazógép-kezelő
– Olajmagszárítógép-kezelő
– Takarmánytápgyártó
– Zsírsavgyártó
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7214 Tejfeldolgozó
A beérkezett alapanyagokat a tejfeldolgozó üzemekben pasztőrözött tejjé és tejtermékekké (savanyított
tejtermékek, ízesített tejitalok, lágy, félkemény, kemény sajtok, különböző minőségű vajak) dolgozza fel.
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11

Jellemző munkakörök:
– Fehérsajtkészítő
– Gomolyaalapanyag-készítő
– Homogenizáló
– Kazeinkészítő
– Kazeinörlő
– Kefir-, joghurtkészítő
– Keménysajt-készítő
– Lágysajt-kezelő
– Ömlesztettsajt-főző
– Tej-, tejszínpasztőröző és -sterilező
– Tejfejtő
– Tejföl- és túrókészítő
– Tejleszívató, -felöntő
– Tejporkészítő
– Üzemi tejátvevő
– Vajkészítő

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– az üzembe érkező alapanyagok átvétele, megmérése, minőségének ellenőrzése és előtárolása
– a tej pasztőrözése, zsírtartalmának beállítása és homogénezése
– tejszínből vajféleségek készítése, a tejszín hőkezelése, lehűtése, érlelése és kiköpülése
– savanyított tejtermékek (tejföl, kefir, joghurt stb.) gyártása, a pasztőrözött tej beoltása, alvasztása és
poharazása
– hőkezelt tejből ízesítőanyagok hozzáadásával tejitalok előállítása (kakaó, csokoládés tej, kávés tej
o
stb.), felmelegítés után a tej ízesítése (kakaó, cukor, aroma stb.) és 10 C alá hűtése
– tejalvadékból sajtféleségek előállítása: a tejalvadék melegítése, a savó eltávolítása és a sajt érlelése
– a pasztőrözött tej és a tejtermékek adagolása, csomagolása (zacskó, doboz, műanyag pohár, alumíniumfólia stb.) és tárolása
– a szigorú higiéniai és technológiai előírások betartása, a tisztítási és fertőtlenítési munkák elvégzése
– a termékek minőségének érzékszervi vagy laboratóriumi ellenőrzése
– a tej, a gőz és a meleg víz helyes áramlásának biztosítása, egyszerűbb karbantartási munkák ellátása

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7215 Malomipari munkás
A gabonafélék ipari feldolgozását (a gabona megőrzésével összefüggő tárolási feladatok, kenyérgabonák
őrlése, takarmánygabonák aprítása, keveréktakarmány gyártása, gabonafélék hántolása stb.) végzi.
Feladatai:
– a fenti feladatokat ellátó, nagyrészt automatizált gépsorok kezelése és felügyelete
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– a termelési folyamatban részt vevők közvetlen szakmai irányítása
– a beérkező gabonafélék betárolása és a felhasználás módjától (kenyérgabona vagy takarmány) függően az őrlés vagy aprítás előkészítése (kő, szegek, csavarok, gyommagvak és egyéb idegen anyagok eltávolítása, osztályozás, szemek nedvesítése, a magvak héjrészének lecsiszolása stb.)
– a kenyérgabona őrlése és osztályozása
– a takarmányozási célokat szolgáló gabonaféleségek feldolgozását végző aprítógépek kezelése és a
bemérési, illetve keverési folyamatok irányítása

20

7216 Sütő-, tésztaipari munkás, pék

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7216 Sütő-, tésztaipari munkás, pék
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Almolnár
– Daráló
– Gabonasiló-kezelő
– Gabonaszárító, -morzsoló
– Garatos
– Hántolós
– Hengerőr
– Koptatós
– Malomipari koptatós
– Molnár
– Takarmánykeverő molnár
– Terménydaráló
– Vezető hengerőr

al
an

Kis-, közép- és nagyüzemekben kenyérféleségeket, péksüteményeket és egyéb (tojással, margarinnal dúsított) termékeket állít elő.
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Feladatai:
– az alapanyagok előkészítése (liszt kézzel vagy géppel végzett szitálása, alapanyagok feloldása, hőmérséklet beállítása stb.) és kimérése
– az előkészített nyersanyagok összekeverése és tésztává gyúrása (kézi vagy gépi dagasztás), az így keletkező egynemű massza pihentetése
– az érett, egy tömegben lévő tészta (kézzel, kézi működtetésű gépekkel, folyamatos működésű berendezésekkel) megfelelő nagyságú darabokra osztása és a termék formájának megfelelő alakítása (gömbölyítés, hosszformázás, sodrás, fonás stb.)
– az alakítás során összetömörödött tésztadarabok kirakása megfelelő eszközökbe (szakajtók,
kelesztőládák, sütőlemezek, sütőformák, kelesztőkamrák) és meghatározott ideig előírt hőmérsékletű
és páratartalmú helyen tartása (kelesztés)
– a termék nedvesítése (víz vagy tojáslé), mákozása (vagy magvakkal való megszórása) és a felület
megvágása
– a nyerstészta megsütése különböző típusú kemencékben (hagyományos magyar kemence, FNKkemence, alagútkemence stb.)
– a kemencéből kikerülő termékek hűtése, csomagolása és előkészítése a tárolásra vagy elszállításra

Jellemző munkakörök:
– Dagasztó
– Kisütő
– Kovászoló
– Morzsakészítő
– Nyerstésztafeladó
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pászkatészta-készítő
Perecfőző
Pereckészítő
Perecsütő
Réteslapkészítő
Sütőiparinyersanyag-előkészítő
Sütőipari táblázó
Sütőipari vető
Száraztészta-készítő
Tésztavágó
Vető

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7215 Malomipari munkás
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

7217 Cukoripari munkás

.j
an

Feladata a cukorrépa átvétele, feldolgozása (tisztítás, szeletelés, cukroslényerés és tisztítás, bepárlás, finomítás, kristályosítás, centrifugálás, szárítás, hűtés) és a kész cukor csomagolása.
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Feladatai:
– a beérkező répa mosása erős vízsugárban
– az idegen anyagok eltávolítása a beépített kő- és gazfogókon
– víztelenítés után a répa tökéletes megtisztítása és vágógépekbe juttatása
– a nyers szeletek forrázása és diffúzorba szivattyúzása, meleg vízzel a cukor kioldása és a nyerslé tisztítása (mésztej és széndioxidgáz)
– a kezelés során létrejövő mésziszap besűrítése és kiszűrése
– a nyerslé felmelegítése és a lúgosság előírt szinten tartása
– a központi irányítóterem számítógépes vezérlőpultjának felügyelete, a tisztítási folyamat ellenőrzése,
rendellenesség észlelése esetén a hiba megszüntetése
– a közbülső termékek mintavételezése és ellenőriztetése
– a helyszínen egyszerűbb vizsgálatok (hőfok, szárazanyagtartalom, pH stb.) végzése
– a szivattyúk szakszerű üzemeltetése és a csővezetékek tisztántartása
– mészkőből a létisztítási folyamat számára mész és széndioxidgáz előállítása
– a megtisztított híglé besűrítése több fokozatú bepárlókban, a sűrűlé kikristályosítása és finomítása
– a cukor szárítása, visszahűtése és csomagolása

H
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Jellemző munkakörök:
– Bepárlókezelő
– Cukorfőző
– Cukoripari centrifuga-kezelő
– Cukoripari darabosfinomítvány-gyártó
– Cukoripari iszappréskezelő
– Cukoripari manipuláns
– Cukoripari mosógépkezelő
– Cukorlélepárló-kezelő
– Cukorlészűrő-kezelő
– Cukoroldó
– Cukorpréselő
– Cukorrépanyersszelet-préselő
– Cukorrépa-úsztató
– Cukorrépavágó
– Szaturációkezelő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7218 Édesipari termékgyártó
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7218 Édesipari termékgyártó
Előkészíti az édesipari alap- és segédanyagokat, előállítja, formázza, csomagolja a cukorka, kávé, csokoládé, kemény cukrászati és liszttartalmú készítményeket.
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Jellemző munkakörök:
– Cawemilkezelő
– Cikóriagyökér-feldolgozó
– Cukor-, cukorkatöltelék-főző
– Cukorkaolvasztó
– Csokoládétáblázó
– Csokoládéfigura-formázó
– Desszertmártó
– Grillázssütő
– Gumicukorgyártó
– Kakaómassza-préselő
– Kakaóvaj-temperáló
– Karamellafőző
– Kávé-, kakaóbabőrlő, -pörkölő
– Marcipánfőző
– Mézesáru-kandírozó
– Mézeskalácsos
– Nugátmassza-temperáló
– Nyersanyag-előkészítő
– Ostyakészítő
– Sütőporkészítő
– Törökméz- és vattacukor-készítő

uá
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l.

Feladatai:
– a gépek felügyelete, a szükséges beavatkozások elvégzése, a gép kisebb hibáinak kijavítása
– a kakaóbab tisztítása, hántolása, pörkölése és a hibás szemek kiválogatása
– a kakaómassza préselése és a kakaóvaj-kakaópor arányának ellenőrzése
– a kakaópogácsa őrlése, a csokoládé gépi formázása, a csokoládétábla kiszedése a formából és a csomagológépek kezelése
– a mártás és a töltelék mennyiségének lemérése és a gép utánállítása
– cukorka, rágógumi készítéséhez a cukoroldat és egyéb összetevők összemérése
– kávé pörkölése, csomagolása

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5122 Cukrász
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7219 Egyéb élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók
Ide tartoznak a 721-es alcsoportból a máshová nem sorolható élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók.
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Jellemző munkakörök:
– Állatifehérjetakarmány-előállító
– Bélragasztó
– Bérmorzsoló
– Burgonyaszirom-készítő
– Dezinfektoros
– Diótörő és mákdaráló
– Élelmiszeripari termékgyártó
– Jéggyártó
– Kukoricapehely-készítő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

722 Italgyártók

r1

7221 Szesz-, szeszesital-gyártó

uá

Cukor- vagy keményítőtartalmú alapanyagokból élesztőt, szeszt, likőr- és pálinkakészítményt, ecetet,
keményítőt állít elő.
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Feladatai:
– az alapanyagok aprítása, a keményítő elválasztása és szárítása
– enzimek alkalmazásával az alapanyagok keményítőtartalmának cukorrá alakítása, élesztő hozzáadásával cefre készítése, az erjedés folyamán keletkező etilalkohol és sejtanyagállomány arányának szabályozása (pH, hőmérséklet és a cefrével érintkező oxigén mennyiségének beállítása)
– az élesztő (sejtanyagállomány) szeparálása és szárítása
– a keletkezett alkoholból oszloprendszerben finomítva finomszesz előállítása
– különböző szeszes italok előállítása finomszesz, cukoroldat, ízesítőanyagok és színezékek összekeverésével
– üstökben finomítva, megfelelő kezelés és érlelés után gyümölcspálinka, brandy, whisky, gin stb. készítése
– levegő jelenlétében a cefre alkoholtartalmának ecetsavvá alakítása

H

at

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Bor- és gyümölcsszeszfőző, -finomító
– Dextrinsavazó, -pörkölő
– Dextróz(cukorlé)-szűrő, -bepárló
– Ecetgyártó
– Élesztőerjesztő
– Italdesztilláló
– Ital-összeállító (szeszipari)
– Italszűrő (szeszipari)
– Keményítőgyári kukoricaáztató
– Keményítőgyártó
– Konyakkészítő
– Kukoricalekvár-bepárló
– Likőrgyártó
– Pálinkafőző
– Rumgyártó
– Szeszdenaturáló
– Szeszdesztilláló
– Szeszerjesztő
– Szeszfőző
– Szesziparimoslék-égető

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7222 Bor-, pezsgőgyártó
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7223 Sörgyártó
8112 Italgyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7222 Bor-, pezsgőgyártó
Irányítja a borkészítés folyamatát a szőlő átvételétől a bor kezeléséig, palackozásáig, tárolásáig.

11
20
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Jellemző munkakörök:
– Borászati pincemunkás
– Borfejtő
– Borkezelő
– Borszűrő, borszeparáló
– Must-, szőlő- és borátvevő
– Pezsgőátvilágító
– Pezsgőmáglyázó
– Pezsgőrázó
– Pezsgőtisztító
– Pezsgőürítő
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l.

Feladatai:
– a leszüretelt szőlő átvétele, minősítése, a feldolgozás módjának meghatározása
– a szőlő zúzó-, bogyózó- és présgépbe juttatása, osztályozása, a must ülepítőedénybe vagy hordóba
gyűjtése és kénezése
– az erjedés menetének figyelemmel kísérése, az erjesztőhelyiség hőmérsékletének és állandó légcseréjének biztosítása
– az újbor kénezése, minősítése, fokolása és lefejtése
– a hordók vagy tárolóedények kezelésének elvégzése és állandó utántöltése
– a bor szűrése, hőkezelése, palackozása és tárolása
– pezsgőgyártáshoz a megfelelő minőségű szőlő kiválasztása és a pezsgőalapbor elkészítése
– tartályban vagy palackokban a pezsgő erjesztése, a palackok forgatása, adalékanyagok alkalmazása és
az ital palackozása
– a technikai és tárolóeszközök tisztítása, fertőtlenítése és az egyszerűbb javítási munkák elvégzése
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7221 Szesz-, szeszesital-gyártó
7223 Sörgyártó
7224 Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó
8112 Italgyártó gépkezelő

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7223 Sörgyártó
Feladata a sörgyártáshoz szükséges alapanyagok átvétele, a részfolyamatok elvégzése, (malátakészítés,
cefrézés, főzés, szűrés, erjesztés, ászokolás, sörfejtés stb.), valamint a sör szállításra való előkészítése.
Feladatai:
– sörgyártáshoz szükséges maláta előállítása, az árpa kiterítése, csíráztatása, átforgatása és átalakulásának figyelemmel kísérése
– a zöldmaláta szétterítése és meleg levegővel való átfúvatása
– a kiszárított maláta őrlése, cefre készítése és főzése, az édes folyadék komlóval ízesítése, majd kihűtése
– a kihűlt folyadékba élesztő keverése
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– a folyadék erjesztése előbb nyitott kádakban, majd zárt tartályokban
– érés után a kész sör leszűrése, pasztörizálása és hordókba vagy üvegekbe fejtése
– egyszerű kémiai vizsgálatok elvégzése

7224 Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó

uá

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7221 Szesz-, szeszesital-gyártó
8112 Italgyártó gépkezelő

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Árpa- és malátatisztító
– Árpacsíráztató
– Ászokoló
– Malátaáztató
– Malátaforgató
– Malátaszárító
– Sörerjesztő
– Sörfejtő
– Sörfokoló
– Sörfőző
– Söripari csapoló
– Söripariélesztő-kezelő
– Söripari munkás
– Sörminta-vételező
– Zöldmaláta-kezelő

al
an

20

Kezeli és felügyeli az üdítőital-gyártásban alkalmazott gépeket és berendezéseket (különböző szűrők,
kipalettázó, ürespalack-kirakó, palackmosó, mixer, csavarzáró, címkéző, koronadugó-záró, telepalackberakó, bepalettázó stb.).

H
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Feladatai:
– a folyékony állapotban, tartálykocsikban érkező széndioxidgáz, a szirupkészítéshez használt cukor és
az alapanyagok átvétele
– a helyben fúrt kutakból vagy vízvezetékből érkező vízből szűrők alkalmazásával kezelt víz előállítása
– a szűrés minden egyes lépése után minta vétele és laboratóriumba küldése
– a laboros utasításait követve, a szükséges átállítások (elhasznált, illetve új szűrők csapokkal való kiés beiktatása stb.) elvégzése
– a kezelt víz felmelegítése és előírt mennyiségű cukor hozzáadásával meghatározott sűrűségű (brix fokú) szirup előállítása
– a szirupból az alapanyagok (citromsav, tartósítók, ízesítők, színezők, koncentrátumok stb.) recept szerinti adagolásával szörp készítése
– a raklapokon, rekeszekben érkező üres üvegek továbbítása a szállítószalagra
– az üres üvegek felállítása, a kupakok leszedése, szagminta vétele és az erősen szennyezett üvegek kiszelektálása
– az üvegek megtisztítása, az üvegekben maradó vízből minta vétele és a minta továbbítása a laboratóriumba
– a szörp keverése széndioxiddal és meghatározott mennyiségű vízzel
– a kész italok palackozása, címkézése és lezárása
– gépek segítségével az üvegek rekeszekbe rakása, egységcsomagok összeállítása, a rekeszek raklapokra helyezése (bepalettázás), fóliázása és előkészítése a szállításra
– a mikrobiológiai, valamint a higiéniai előírások betartása és a gépek, berendezések tisztán tartása
Jellemző munkakörök:
– Bepalettázógép-kezelő
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Címkézőgép-kezelő
Flakonfordítógép-kezelő
Fóliázó- és egységcsomagösszeállító-gép kezelője
Kipalettázógép-kezelő
Mosógép kezelő (üveg-)
Palettázógép-kezelő
Szaglógép kezelő
Szikvízkészítő, -töltő
Szirupkonyha-kezelő
Szódás, szódavízkészítő
Szörpfőző
Szörpkészítő

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8112 Italgyártó gépkezelő

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

723 Dohánygyártók

.j
an

7230 Dohánygyártó

A különböző fajtájú, minőségű és ízhatású dohányleveleket a receptúra szerint osztályozza, keveri és feldolgozza.

H
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20

11

Feladatai:
– a dohánylevél és -kocsány elkülönítése
– a különböző kiszerelésben lévő dohánylevelek feldolgozórendszerbe juttatása, az előírásoknak megfelelő hőkezelés, nedvesítés, keverés, pácolás (íz kialakítása) és illatosítás elvégzése
– a számítógép által vezérelt automatizált technológiai gépsorok állandó felügyelete, a kiadott paraméterektől való bármilyen eltérés észlelése esetén a minőségellenőrök közreműködésével korrekciók
végrehajtása
– a kezelt dohány-, illetve kocsánykeverék elhelyezése tárolókban homogenizálás céljából
– a beérkezés sorrendjének figyelembevételével a keverék továbbítása a vágógépekhez
– a dohányvágó gépek kezelése, működtetése, a vágatnedvességre vonatkozó gyártási előírások betartása, a vágógépekről lekerülő dohányvágat szárítórendszerbe, majd tárolókba juttatása
– a cigarettagyártó gépek adagolóegységeinek kiszolgálása, a gyártás során keletkezett selejt cigarettából visszanyert dohányvágat visszajuttatása a technológiai sor megfelelő részére
– a rábízott gépek ápolása és tisztítása
– a szivar alapanyagául szolgáló simított dohány osztályozása kézzel, szín, erezet, elasztikusság és vastagság szerint
– a szétválogatott levelekből sablonokkal különböző alakzatok kiszabása, a kiszabott levelek előírt kezelése (hő, nedvesség, illatosítás stb.)
– szivar sodrása géppel vagy kézzel
Jellemző munkakörök:
– Csutázó
– Dohány-előkészítő, -feldolgozó
– Dohány-felülvizsgáló
– Dohánylevél-simító (szivaranyag)
– Dohányminősítő
– Dohánypácoló, -illatosító
– Dohányválogató
– Keretberakó
– Nikotingyártó
– Pipadohány-keverő, -illatosító
– Szivargyűrűző
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– Szivarbábkészítő (kézi)
– Szivarfonó (kézi)
– Szivarkészítő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8113 Dohánygyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

KÖNNYŰIPARI FOGLALKOZÁSOK
731 Textilipari foglalkozások

-tő

l.

7311 Rostnövény-feldolgozó

r1

Fonáshoz készíti elő a természetes eredetű (gyapot, len, kender, juta stb.) textilrostokat.

11

.j
an

uá

Feladatai:
– a rostok feldolgozását végző gépek, berendezések kezelése, felügyelete és tisztítása
– a gyártás folyamatosságának fenntartása, az üzem közben felmerülő kisebb hibák (csavarodások,
anyagtorlódások megszüntetése stb.) elhárítása, a gépek alapanyag-ellátásának biztosítása
– a rostnövények áztatása, puhítása, a rostok előkészítése a későbbi műveletekre
– az összetört kóró markokba szedése és tilolása
– a növényi maradványoktól megtisztított rostok tovább tisztítása, osztályozása, a szálak fellazítása, méretre vágása, fésülése és hajtogatása vagy feltekerése orsókra
– a melléktermékként keletkező pozdorja és rövid szálú szennyezett anyag (tilolási kóc) elkülönítése

at
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20

Jellemző munkakörök:
– Gépi kendervágó
– Gyapotágyazó
– Kézi tiloló
– Kézi (utó-) gerebenező
– Kóctörő, kócrázógép-etető
– Len- és kenderkóró-áztató
– Lengubózógép-etető
– Lenmagrostagép-etető
– Rostgerebenezőgép-kezelő
– Rosttörő-, -puhítógép-kezelő
– Rostanyagkeverő, -válogató
– Rostfésülő
– Rosthántoló
– Rostipari hulladékbontógép-kezelő
– Rostipari porológép(rázógép)-kezelő
– Rostkikészítő
– Rostlennyűvő
– Rosttépő
– Tiloló
– Utántiloló

H

73

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7312 Fonó
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7312 Fonó
Olyan gépeket kezel, amelyek a fonal szilárdságának és egyenletességének fokozása céljából egy vagy
több fonal összesodrását végzik.

r1
uá
.j
an
11

20

Jellemző munkakörök:
– Azbesztfonó
– Direktfonó
– Előfonat-felrakó
– Fonócentrifuga-kezelő
– Fonodai leszedő
– Gillfonó
– Gyapjúfonó
– Gyűrűsfonó
– Jutafonó
– Kenderfonó
– Lenfonó
– Műselyemfonó
– Nedvesfonó
– Szárnyas- és harangorsósfonó
– Végfonóleszedő

-tő

l.

Feladatai:
– a munkalapnak megfelelő színű és fajtájú fonalkúpok vagy orsók elhelyezése a gép állványán
– a szálak befűzése a gépbe és a fonalvégek feltekerése a felvevőtekercsekre
– fonalhosszmérő-számláló nullára állítása és a fonógép elindítása, a berendezés felügyelete, az elhasznált alapanyag pótlása
– az elszakadt vagy összegubancolódott szálak kibogozása vagy eltávolítása, utóbbi esetben a fonalvégek befűzése és a szálak egyesítése kézzel vagy csomózógéppel
– az elkészült csévék, keresztorsók leszedése, helyükre üres felvevőtekercsek felrakása
– az elkészült fonal átnézése, sodrási hiba esetén a tekercs újrafonása
– súlyosabb géphiba vagy az alapanyagkészlet kimerülése esetén a kiszolgáló személyzet értesítése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7313 Szövő
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

ál

7313 Szövő

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

Fonalakból (len, kender, pamut, gyapjú, műszál stb.) szövetet állít elő.

H

Feladatai:
– hengerek felrakása, fonalvégek felszerszámozása (nyüstök, bordák, lamellák elhelyezése stb.)
hosszanti (láncfonal) és keresztirányú (vetülékfonal) befűzése
– a láncfonalak minta és kötésmód szerinti szétválogatása, a vetülékfonalak helyének biztosítása (nyüstök elhelyezése)
– a szövési szélesség és a hosszirányú szálak távolságának biztosítása (bordák elhelyezése)
– a fonalszakadást jelző lamellák elhelyezése
– a szövőgép megfelelő helyzetbe állítása és elindítása
– a gépek felügyelete és a felmerülő hibák (fonalszakadás, mintahiba, vetülékkeresztorsó-csere stb.) elhárítása
– a fonalőrlámpák figyelése, az elszakadt fonalak megkeresése, összekötése (takácscsomó) és átfűzése a
szerszámokon, megfelelő állásból a gép újraindítása
– a textil vagy szőnyeg mintázatának ellenőrzése, a szövési hibák figyelése, szövési hiba esetén a gép
leállítása, a hibásan szőtt keresztszálak kihúzása és az adott helyre visszaállva a gép újraindítása
– a lefogyott hengerek pótlása
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

11

7314 Kötő

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7312 Fonó
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Azbesztszövő
– Állványfelrakó (cséve-, orsófelrakó)
– Gépi szőnyegcsomózó
– Gépi szövő
– Gumiszalagszövő
– Házi- és népiszőttes-készítő
– Hevederszövő
– Kézi szőnyegcsomózó
– Kézi szövő
– Malheurfűző
– Mechanikai szövő
– Nyüstrakó
– Subaszőnyeg-készítő
– Szálbehúzó
– Szőnyegszövő
– Takács
– Vetélő nélküli szövőgép kezelője

20

A megmunkálásra előkészített kelméből, fonalból kötőgépen (sík- vagy körkötő gépen) minta alapján leköti a kívánt ruházati terméket.
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Feladatai:
– a gyártásra előkészített motringolt, felorsózott fonal elhelyezése a kötőgép állványán
– kötésminta alapján a próbakötés elvégzése
– a próbakötés során előállított kicsinyített mintából a termék tényleges méretének (szélesség, hosszúság) meghatározása
– az alkalmazott fonal és az elkészítendő termék jellemzőinek figyelembevételével a kötőgép beállítása
(szemsűrűség, fonalvastagság, kötési szélesség és hosszúság)
– a termék elkészítése síkkötő- vagy körkötőgépen, a végek letisztázása, lekötése, snittek alapján kisebb
szabászati munkák elvégzése

H

Jellemző munkakörök:
– Gépi hurkoló
– Harisnyakötő
– Ketliző
– Kézi hurkoló
– Kézi kötő, horgoló
– Körhurkoló
– Kötszövő
– Kötszövő-előkészítő
– Lánchurkoló
– Lánckötő
– Netzeltáru-készítő
– Síkhurkoló
– Síkkötő
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7315 Textilfestő, -nyomó, -kikészítő
A selyem, műselyem, pamut, posztó és műszálas anyagokat, fonalakat festi, forma- és színtartóvá teszi,
tisztítja és mintázza.

11
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r1

-tő

l.

Feladatai:
– az anyagok kikészítése (mosás, fehérítés, mercelizálás, írtelenítés stb.), majd festése festőkádakban
vagy forgóhengeres festőgépeken
– a festékek és egyéb vegyszerek kimérése és gépbe töltése
– a fürdő hőfokának ellenőrzése, a színezék utánadagolása
– a fonalak, szövetek elhelyezése a festőkádakban és a forgatásukat végző gépek elindítása
– a szövet gyűrődésmentes felhengerlése a forgóhengeres festőgépre és végeinek végtelenítése
– festés után az anyagok kiöblítése és megszárítása, a gépi berendezések tisztántartása
– textilek mintázása hengernyomással
– a színek kikeverése, a festékvályuk feltöltése, a festéklehúzó kések állapotának ellenőrzése, a minta
felvitele színek szerint elkülönítve, több lépésben
– a mintázógép működésének és a felfestés minőségének felügyelete, rendellenesség (elmázolódott
vagy hiányos mintázat) észlelése esetén a berendezés leállítása és a hiba elhárítása
– textilek mintázása nyomóasztalon filmnyomással
– a sablonok elhelyezése, pontos egymáshoz illesztése, az asztalon szétterített szövetre fektetése, a festék szétterítésével a mintázat felvitele
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Jellemző munkakörök:
– Alapozó festő
– Appretáló (szalag és zsinór)
– Appretfőző
– Artoskezelő
– Batikoló
– Düftin-, kord-, plüsskikészítő
– Egyszálasító, motringoló
– Emblémázó és trikófestő
– Filmnyomó
– Filmretusőr, filmszétszedő (textilipari)
– Filmsablonkészítő
– Fojtáskészítő
– Fonalfestő
– Fonallefőző
– Hímzéselőnyomó
– Írtelenítő
– Kádfestő
– Kékfestő
– Kézimunka-előnyomó, -előrajzoló
– Motringoló
– Textilgőzölő
– Textilkézinyomó
– Textilipari addírozó
– Textilmángorló
– Végáru-nemezelő

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7319 Egyéb textilipari foglalkozások

-tő
r1
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Jellemző munkakörök:
– Bolyhozóhenger-köszörülő
– Csévejavító
– Érprotézis-készítő
– Fogászativatta-készítő
– Fonalmérő
– Fonalválogató
– Fonatoló
– Fűzőnő
– Gobelinkészítő
– Gyapjúválogató
– Hálókészítő
– Harisnyaspiccelő
– Horgolótű-egyengető
– Kötélgyártó
– Kötszerpréselő
– Minta-összeállító
– Mintarajzoló
– Orsózónő
– Önálló gépi hímző
– Szőnyeggyártó
– Textilhulladék-feldolgozó
– Textilsterilizáló
– Textilválogató

l.

Ide tartoznak a 731-es alcsoportból a máshová nem sorolható textilipari dolgozók.

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

732 Ruhagyártók, szőrmefestők, -kikészítők

ál

7321 Szabó, varrónő, modellkészítő

at

Szabásminta alapján vagy egyedi méret szerint felső- és alsóruházati termékeket készít, átalakít, javít.

H

Feladatai:
– a megrendelővel a készítendő ruha fazonjának megbeszélése, méretvétel
– szabásminta szerkesztése vagy módosítása
– a ruha részeinek kiszabása
– a részek összetűzése, összevarrása, a próba során a varrások módosítása
– a kész ruha vasalása
– ruhák átalakítása, hibás részek, zsebek, nyakrész javítása, béléscsere
– ruhák sorozatgyártása
Jellemző munkakörök:
– Alakító, javító szabó
– Fehérnemű-készítő
– Férfiruha-készítő
– Férfiruhaszabó
– Gyermekruha-készítő
– Jelmez- és alkalmiruha-készítő
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–
–
–
–

Mérték utáni szabó
Nőiruha-készítő
Nőiruha-szabó
Ruhaipari modellező

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7322 Szabász (textilkonfekció-ipari)
7336 Bőrruhakészítő, -javító
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

l.

7322 Szabász (textilkonfekció-ipari)

r1

Szabásminta alapján az egymásra fektetett anyagrétegekből kivágja a ruhaneműk, az ágy- és asztalneműk
részeit.

11

Jellemző munkakörök:
– Daraboló-, vágószabász, kivágógép-kezelő
– Felfektetőszabász
– Rajzolószabász
– Szabászati terítő
– Tervező-, modellezőszabász

.j
an

uá

Feladatai:
– a szabásra előkészített anyagok egymásra fektetése, rögzítése
– sablon vagy mesterdarab alapján a ruhadarab kiszabása
– a kiszabott anyagkötegek szétbontása, szétválogatása, továbbítása

al
an

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7321 Szabó, varrónő, modellkészítő
7336 Bőrruhakészítő, -javító
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

7323 Kalapos, sapkakészítő

at

Kalapokat és sapkákat szab, varr, formáz és díszít.

H

Feladatai:
– a "nyers" kalap (tomp) elkészítése
– a tomp formázása, a karima méretre vágása, a kalap díszítése, bélelése
– a sapka szabásmintájának elkészítése, a sapka és a bélés anyagának kiszabása, a sapka összevarrása,
ragasztása, keményítése, gőzölése
– használt kalapok, sapkák átalakítása, tisztítása
– a termékek árusítása, a vevők kiszolgálása
Jellemző munkakörök:
– Kalapbélés és -kellékszabó
– Kalapfelület-kikészítő
– Kalapkarimaszél-csiszoló, -gőzölő és -körülvágó
– Tompkészítő, -festő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7314 Kötő
7325 Szűcs, szőrmekonfekcionáló
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7324 Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

-tő

uá
.j
an
11

Jellemző munkakörök:
– Szőrmefejelő, -hasító, -nyíró
– Szőrmefilmnyomó, -csíkozó
– Szőrmehúsoló
– Szőrmekaszáló
– Szőrmekikészítő
– Szőrmenyíró
– Szőrmerámázó
– Szőrmeszügyelő, -körülnyíró

r1

Feladatai:
– a hús- és zsírdarabok, a nem megfelelő szőrszálak eltávolítása a bőrről
– a szőr nyírása
– a szőrmés bőr pácolása, festése, olajozása, cserzése
– a szőrme alakítása, nyújtása, puhítása
– a szőrme színezése, festése

l.

Nyírja, tisztítja, tartósítja és festi a szőrmés állatok bőrét, hogy további felhasználásra kikészített szőrmét
állítson elő.

al
an

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7325 Szűcs, szőrmekonfekcionáló
7331 Tímár, bőrkikészítő
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

7325 Szűcs, szőrmekonfekcionáló

at

Természetes szőrméből kabátokat, sapkákat, gallérokat és egyéb kiegészítőket készít, újít fel, fest és javít.

H

Feladatai:
– megrendelő méretének, stílusbeli igényének megfelelő szabásminta kiválasztása, módosítása
– a szőrmék szín és minőség szerinti összeválogatása
– a szőrmedarabok kivágása, összevarrása, formázása, nyújtása, méretre igazítása
– a termékek bélelése, vasalása
– kabátok, sapkák javítása, átalakítása
– kabátok, sapkák tisztítása, festése
– saját termékeinek árusítása, vevők kiszolgálása

Jellemző munkakörök:
– Bundakészítő
– Szőrmeegyenlítő
– Szőrme-előkészítő
– Szőrmekonfekció-szabász
– Szőrmesapka-készítő
– Szőrmevarró
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7324 Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7329 Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozások

-tő
r1
uá
.j
an
11

ál

yt

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Autóülés- és bútorhuzat-készítő
– Díszpárnakészítő
– Esernyőkészítő, -javító
– Fűző- és melltartókészítő
– Gombbehúzó
– Gombfestő
– Gombkészítő
– Gombozó
– Gyógyfűző- és haskötőkészítő
– Hátizsák-, sátor-, ponyvakészítő
– Műstoppoló
– Műszövő
– Nyakkendőkészítő, -javító
– Ortopédkötszerész
– Összevarró
– Paplankészítő
– Pliszírozó
– Strandkalap-, -táska-készítő
– Szemfedőkészítő
– Szemfelszedő
– Tétel-összeállító (ruhaiparban)
– Tűzőnő
– Vászonroló-készítő
– Vitorlaszabó, -készítő
– Zsákvarró, -javító
– Zsebkendőkészítő

l.

Ide tartoznak a 732-es alcsoportból a máshová nem sorolható ruházati és szőrmeipari foglalkozások.

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

733 Bőrkikészítők, bőrtermék- és lábbeligyártók
7331 Tímár, bőrkikészítő
Nyers állati bőrök kikészítését és tartósítását végzi.
Feladatai:
– a hatóanyagok (mész, nátriumszulfid, só, kénsav, tisztítószerek stb.) kimérése, a kádak vagy tartályok
megtöltése vízzel
– a nyers állati bőrök oldatba helyezése és a keverőberendezés elindítása (áztatás)
– áztatás után a bőrön maradt hús- és szőrmaradványok eltávolítása, a művelet többszöri megismétlése
– a megtisztított bőr felhasítása meghatározott vastagságú darabokra és a használhatatlan részek eltávolítása

286

-tő
r1
uá
.j
an

20

11

Jellemző munkakörök:
– Barkahántoló
– Barkázó, bőraláhúzó
– Blanchírozó (cseres)
– Bőrhasogató
– Bőrmésztelenítő, bőrpácoló
– Bőrportalanító
– Bőrrámázó (cseres, krómos)
– Bőrt vizesen csiszoló
– Bőrcserző
– Bőrfestékszín-keverő
– Bőrfestő
– Bőrkopasztó
– Bőrszínelő
– Bőrványoló
– Cseres blanchírozó
– Cserzővarga
– Kádcserző
– Készbőrminősítő
– Kézi bőrfestékszóró
– Kézi húsoló, bőrstuccoló
– Krómos, cseres bőrkikészítő-taszító
– Kruponáló
– Meszesbarka-hántoló
– Stuccoló
– Szattyánbőrkészítő
– Tanninkészítő

l.

– cserzőlé készítése, cserzés után a bőrök kiáztatása, lemosása, gépi darabolása, faragása, simítása, impregnálása, fémrámákra feszítése és szárítása kemencékben
– a festéshez szükséges anyagok összeállítása, a bőrök hengerlése, tömörítése és egyenletes lefestése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7332 Szíjgyártó
7333 Bőrdíszműves, bőröndkészítő
7336 Bőrruhakészítő, -javító
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

7332 Szíjgyártó

H

Készíti, karbantartja és javítja a fogatok vontatásához és a lovagláshoz szükséges eszközöket, kutyafelszereléseket, műszaki gépszíjakat, sportcikkeket, ruházati felszereléseket.

Feladatai:
– a szabásrajz elkészítése, a megfelelő minőségű bőrök, fémalkatrészek kiválogatása és az egyes darabok kiszabása
– a kiszabott részek összevékonyítása, befestése és díszítése
– az összevarrandó bőrök egymásra illesztése és rögzítése ragasztóval vagy tűző szegeléssel
– az öltések helyének kilyukasztása, varrás előtt a munkadarab rögzítése és az egyes darabok összevarrása
– lovaglónyergek készítése
– a bőr és a nyereg felerősítéséhez szükséges heveder rögzítése a fa- és kovácsoltvas vázszerkezetre
(kápára) varrószíjjal
– az állatok irányítására szolgáló kantár és gyeplőszár elkészítése
– kantárok, gyeplők, ostorok, nyergek díszítése bőrfonással, posztóval
– a megkopott, felfeslett varrású darabok javítása, pótlása, a bőr olajozása és újrafestése
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r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bőrgépszíj-készítő
– Bőregalizáló
– Bőresztergáló
– Bőrfaragó
– Bőrlabdavarró
– Bőrlyukasztó, bőrfúró
– Bőrnyújtó
– Borzoló
– Festő, fényező szíjgyártó
– Kocsinyerges
– Lószerszámkészítő
– Modellező szíjgyártó
– Ostorszíjkészítő
– Óraszíjkészítő
– Örvkészítő
– Pickerkészítő
– Szegecselő szíjgyártó
– Szíjgyártó szabász

20

7333 Bőrdíszműves, bőröndkészítő

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

uá

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7331 Tímár, bőrkikészítő
7333 Bőrdíszműves, bőröndkészítő
7336 Bőrruhakészítő, -javító
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

al
an

Bőrből és műbőrből, műanyagból, textilanyagból használati tárgyakat: pénztárcákat, levéltárcákat, cigarettatárcákat, szemüvegtokokat, valamint táskákat, bőröndöket, retikülöket készít.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– a bőrök kiválogatása, méretre vágása, sablonok segítségével a megfelelő alakzatok felrajzolása és kivágása
– szükség szerint a teljes bőr vagy csak a szélek vékonyítása, a behajtások elkészítése
– a bőrből készült részek egymáshoz erősítése ragasztással vagy varrással
– a merevítő fémkeret beépítése, a táska vagy bőrönd széleinek eldolgozása
– a darab bélelése, a betétek előkészítése és beragasztása
– a díszítő lyukak kivágása, a fémdíszítés felerősítése, a zárak felszegecselése
– az elkészült táskák, bőröndök festése
– a sérült vagy zárhibás táskák, bőröndök javítása, átfestése
Jellemző munkakörök:
– Bőrdíszmű-egalizáló
– Bőrdíszmű-formázó
– Bőrdíszműfúró
– Bőrdíszmű-kifordító
– Bőrdíszmű-modellező
– Bőrdíszmű-összeállító
– Bőrdíszműserfelő
– Bőrdíszműszabász
– Bőröndös
– Bőröndzárjavító
– Bőrtokkészítő
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–
–
–
–

Csákózó bőrdíszműves
Kézi, gépi bőrdíszműszabász
Övkészítő
Táskajavító, -készítő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7331 Tímár, bőrkikészítő
7332 Szíjgyártó
7336 Bőrruhakészítő, -javító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

l.

7334 Kesztyűs

Állati eredetű bőr és műbőr felhasználásával különböző rendeltetésű kesztyűket készít.

H

at

ál

yt

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Bőrkesztyűszabász
– Dulírozó (kesztyűbőr vékonyító)
– Gépi kesztyűvarró
– Kesztyűadjusztáló
– Kesztyűbélelő
– Kesztyűbőr-vékonyító
– Kesztyűfényező
– Kesztyűkellék-elhelyező
– Kesztyűpréselő
– Kesztyűszabász
– Kesztyűszámozó, -jelölő
– Kesztyűszortírozó
– Kesztyűvarró
– Kesztyűvasaló
– Kézi kesztyűvarró

11

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– színárnyalat, nagyság és felhasználhatóság szerint a bőrök szétválogatása és kiszabható mennyiségek
összeállítása
– a mérték bemérése fazon, nagyság és egyéb jellemzők (karakter, színárnyalat, bőr- és színhibák stb.)
figyelembevételével
– a kiegészítő darabok kivágása (felnagyolása) és kiszabása
– a kesztyűdarabok kipréselése és pontos körbeszabása a préslapon elhelyezett kaliberen
– az alkatrészek sorszámozása és összevarrása
– géppel (Lasch- vagy tűzőgép) vagy kézzel különböző szegések, díszítővarrások készítése
– a kesztyű formázó vasalóra húzása, igazítása, szőrtelenítése, tisztítása vagy fényesítése, a préselés ismételt elvégzése és a termék csomagolása

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7335 Cipész, cipőkészítő, -javító
Bőrből vagy műbőrből cipőket, szandálokat, csizmákat készít és javít.
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Feladatai:
– megállapodás a megrendelővel a készítendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról
– a minta és az anyagok kiválasztása
– a felsőrész kiszabása, összetűzése, bélelése, a fűzőlyukak elkészítése
– a felsőrész, a talpbetét és a talp összetűzése, ragasztása, a sarok felhelyezése
– a kész cipő tisztítása, festése, fényezése
– használt lábbelik javítása, felújítása
– a kész cipő vagy a javítás árának meghatározása és számla írása
– deformált, beteg lábra orvosi előírás és méret szerint lábbeli készítése

11

7336 Bőrruhakészítő, -javító

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8124 Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Cipőalsórész-készítő
– Cipőfelsőrész-készítő
– Cipőjavító
– Csizmadia
– Ortopédcipész
– Papucskészítő
– Színházi cipész
– Varga

20

Valódi bőrből és műbőrből ruházati cikkeket, zakókat, kabátokat, szoknyákat és nadrágokat készít, javít
és újít fel.

yt

al
an

Feladatai:
– a szabásminta megszerkesztése a megrendelő kívánsága szerint
– színben és minőségben összeillő bőrdarabok kiválogatása
– a részek kiszabása, összevarrása, vasalása
– a kész ruhadarab bélelése, díszítése, festése
– bőrruhák átalakítása, felújítása, javítása
– saját termékeinek árusítása, a vevők kiszolgálása

at

ál

Jellemző munkakörök:
– Bőrkabát-, bőrruhafestő
– Bőrruhavarrónő

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7321 Szabó, varrónő, modellkészítő
7332 Szíjgyártó
7333 Bőrdíszműves, bőröndkészítő
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7339 Egyéb bőripari foglalkozások
Ide tartoznak a 733-as alcsoportból a máshová nem sorolható bőripari foglalkozású dolgozók.
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Jellemző munkakörök:
– Antikoló (bőr)
– Bőralátét-készítő
– Bőranyagcsiszoló
– Bőrfeldolgozó
– Impregnáló
– Kerékpárülés-készítő
– Köténykészítő (bőrből)
– Kulcstartókészítő
– Nyersbőrgazdálkodó

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

734 Faipari foglalkozások

uá

Bútoripari vállalkozásokban bútorokat készít, javít és újít fel.

r1

7341 Bútorasztalos

20

11

.j
an

Feladatai:
– a faalapanyag előkészítése, válogatása
– műhelyrajz alapján a tömör, illetve lapalkatrészek kialakítása: vágás, gyalulás
– a bútorlapok csapjainak, összeillesztési felületeinek kidolgozása
– sík és görbe felületek furnérozása
– felületek csiszolása, pácolása, festése, fényezése
– a bútor összeállítása
– fa, csont és gyöngyház díszítőelemek berakása, beépítése
– stílus- és anyagismeret alapján a régi bútorok felújítása, javítása

at

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Asztalosipari felületkezelő
– Asztalosipari szerelő
– Bútorfényező
– Bútorkészítő asztalos
– Bútorpácoló
– Furnérszabász
– Intarziakészítő, -berakó
– Műbútorasztalos és restaurátor
– Stílbútorkészítő
– Szabászasztalos

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7342 Épületasztalos
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7342 Épületasztalos
Elkészíti, beépíti és javítja az épületek faalapanyagú szerkezeteit, pl. ajtókat, ablakokat, zsalukat, lambériákat, küszöböket, falépcsőket, redőnyöket és beépített bútorokat, valamint faházakat szerel össze.
Feladatai:
– a megfelelő minőségű anyagok kiválasztása
– alkatrészgyártás egyedi vagy sorozatgyártást végző üzemekben
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– a faanyag megmunkálása (vágása, gyalulása, esztergálása, fúrása, csiszolása), kezelése (pácolása, lakkozása), a szerkezeti elemek összeépítése
– építkezéseken helyszíni szerelés: nyílászáró szerkezetek, előre gyártott szekrények, polcok beépítése,
álmennyezet, lépcsők szerelése
– kilincsek, zárak beszerelése
– ajtók, ablakok, lépcsők farészeinek javítása, alakítása, felújítása

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

11

7343 Kárpitos
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uá

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7341 Bútorasztalos
7344 Mintakészítő
7346 Faesztergályos
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Ablakkeret-készítő
– Ajtótokkészítő
– Beépített bútor helyszíni szerelője
– Beépítettbútor-készítő
– Épület-karbantartó asztalos
– Faburkolat-készítő
– Nyílászáró-készítő
– Parkettakészítő
– Redőnykészítő, -javító

20

Az ülő- és fekvőbútorokat, a járművek üléseinek párnázatát, épületek belső tereinek fali kárpitozását, az
ajtóborításokat készíti és javítja.

H
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Feladatai:
– lemezből, hevederből, acélszalagból tartószerkezet készítése és a készen kapott vázszerkezethez erősítése
– műanyag habból vagy acélszerkezetű sodronyokból, rugókból aljzat készítése és a kerethez kötözése
– az alapszövet aljzatra terítése és az állati szőrrel, afrikkal, vattával, habszivaccsal tömött párnázat elkészítése
– a kárpit éleinek kialakítása, a feszítővászon majd a bőrből, műbőrből vagy szövetből készült külső
huzat feltűzése, felszegezése a párnázatra
– a bútor díszítése zsinórozással, szegekkel vagy gombokkal
– bútorok javítása, a munka előrelátható árának meghatározása, újrakárpitozás esetén a szövetfajta megbeszélése a megrendelővel
– járművek ülőbútorainak elkészítése
– az épületek belső terének kárpitozása közvetlenül a falfelületre vagy az ahhoz rögzített favázra
– hangszigetelő párnázat készítése
Jellemző munkakörök:
– Afrikbontógép-kezelő
– Ajtóbevonó kárpitos
– Autóbuszkárpitos
– Autókárpitos
– Bútorkárpitos
– Díszítőkárpitos
– Díszletvarró
– Hajókárpitos
– Járműkárpitos
– Kárpitos stílszabász
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–
–
–
–
–
–
–
–

Kocsipadló-burkoló
Laticel-, habszivacsragasztó
Matrachuzatszabó, -varró
Műbőrbevonó
Ponyvakárpitos
Szövethuzat-bevonó
Ülő- és fekvőbútor-kárpitos
Vagonkárpitos

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

l.

7344 Mintakészítő

-tő

Összeállítja és javítja a fából készült öntőmintákat, sablonokat, magszekrényeket, amelyek a vas-, acélés színesfém öntvények előállításához szükségesek.

11
20
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Jellemző munkakörök:
– Famintaasztalos
– Famintakészítő
– Gipszmodellkészítő
– Magszekrénykészítő
– Mintalakkozó
– Modellezőmakett-készítő
– Műanyagkokilla-készítő
– Műgyantamodell-készítő

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– műszaki rajz alapján a munkadarab részeinek megtervezése
– a megfelelő faanyag kiválasztása és méretre vágása
– a minta részeinek kialakítása, gondos megmunkálása, kifaragása gyalu-, eszterga- és marógépek felhasználásával
– a részek összeerősítése facsavarok, csapszegek, kapcsok, szorítók és ragasztó segítségével
– a minták karbantartása és a szükséges javítások elvégzése
– a megrongálódott vagy kopott elemek kiemelése, újak készítése és beillesztése
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yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7341 Bútorasztalos
7346 Faesztergályos
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7345 Kádár, bognár
Fából hordókat, kádakat, dézsákat, puttonyokat, valamint kerekeket, kocsikat, talicskákat készít és javít.
Feladatai:
– a megfelelő minőségű, sérülésmentes faalapanyag kiválasztása
– műhelyrajzok alapján az alkatrészek kijelölése, kivágása
– a részek gyalulása, melegítése és hajlítása
– a részek összekapcsolása, a rések tömítése
– az elkészült termék pácolása, lakkozása
– a termékek javítása, karbantartása
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Jellemző munkakörök:
– Bodnár
– Dézsakészítő
– Faabroncskészítő
– Hordókészítő
– Kerékgyártó
– Kocsigyártó
– Pintér
– Puttonykészítő
– Talicskakészítő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7346 Faesztergályos
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

r1

-tő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7346 Faesztergályos

20

11
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uá

Megfelelően kiválasztott faanyagból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat (nyelek, fogók, játékfigurák, dísztárgyak, virágtartók, állványok, fatányérok stb.) készít.
Feladatai:
– a faanyag gondos kiválasztása, a megfelelő méretű darabok leszabása, befogásuk a faesztergagép tokmányába
– a megmunkáláshoz szükséges szerszámok elhelyezése a késtartóban
– a fa méretének figyelembevételével a forgási sebesség beállítása
– a gép elindítása és a faanyag fokozatos megközelítése és megmunkálása a befogott szerszámmal
– a bemarási helyek bejelölése a forgó farúdon
– a tárgy végleges formájának kialakítása
– a munkadarab csiszolása, simítása, fényezése és pácolása különböző anyagokban
– a faanyag kézi megmunkálása

at

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Fafaragó
– Fagombesztergályos
– Fakerék-esztergályos
– Faminta-esztergályos
– Faorsókészítő
– Faszobrász
– Faszobrász kopírmaró gépen

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7344 Mintakészítő
7514 Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7349 Egyéb faipari foglalkozások
Ide tartoznak a 734-es alcsoportból a máshová nem sorolható faipari dolgozók.
Jellemző munkakörök:
– Aranyozó (fa-)
– Enyvező
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l.

Faanyagmérő
Faárukészítő
Fabetűkészítő
Fametsző
Faosztályozó
Háztartásifaáru-készítő
Járműasztalos
Képkeretező
Koporsókészítő
Létrakészítő
Pipakészítő
Raklap- és ládaszögező
Raklapszögelő
Raklapkészítő
Rokkakészítő faipari munkás
Seprű- és szerszámnyélkészítő
Teknőkészítő

-tő

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

uá
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7351 Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő

.j
an

735 Nyomdaipari foglalkozások, kép- és hangfelvétel-sokszorosítók

A kéziraton vagy a mágneses adathordozón megkapott szöveg összeállítását, illetve rögzítését végzi.
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Feladatai:
– a rendelkezésre álló betűkészlet és grafikai tár felhasználásával a mintapéldányokon feltüntetett és jóváhagyott szöveges részek és grafikák összeállítása, esztétikus elhelyezése és színre bontása
– az új grafikai munkák elkészítése, a kész szedéstükör formába rögzítése és tárolása
– a szöveghűség rendszeres ellenőrzése, a mintaszöveg betartása és a kéziraton lévő szöveg helyes és
hibátlan összeállítása
– a kezelésére bízott anyagok és eszközök (betűkészlet, űrtöltők, grafikák, cinkklisék stb.) nyilvántartása és tárolása leltári számuk szerint
– a felhasznált mintapéldányok és szedések visszaadása
– a műszak eseményeiről munkanapló vezetése
– a munkaeszközök karbantartása, ápolása és biztonságos tárolása
– a nyomdai tevékenységre vonatkozó előírások, valamint a tűz-, baleset- és vagyonvédelmi szabályok
betartása, a munkaterület tisztán tartása
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Jellemző munkakörök:
– Fényszedéstördelő
– Fényszedőgép-kezelő
– Kéziszedő
– Linotype-gépszedő
– Mettőr
– Monotype-gépszedő
– Monotype-öntőgép kezelője
– Rámoló (nyomdai)
– Számítógépes szövegszerkesztő
– Számítógépes tördelő
– Teletype settergépszedő
– Tördelő
– TTS-öntőgépkezelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8127 Nyomdaipari gépkezelő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7352 Nyomdász
Nyomdai eljárással kéziratot vagy képet sokszorosít.

uá
.j
an

al
an

20

11

Jellemző munkakörök:
– Fényképtabló-rajzoló
– Géptermi revizor (nyomdai)
– Korrektor (nyomdai)
– Kőnyomó
– Mikroboxkezelő
– Nyomdai átrakó
– Nyomdai grafikus, nyomdai rajzoló
– Nyomdai ívátnéző
– Nyomdai klisébeállító
– Nyomdai leolvasó
– Nyomdai szegő
– Nyomdai vágó
– Nyomdaipari munkás

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a tipográfiára (formátum), a példányszámra, a papír és a festék minőségére, valamint a nyomási technikára vonatkozó javaslatok összeállítása
– a megjelenésre kerülő újságoldalak összeállítása és megszerkesztése a forrásanyagból
– a szöveg képbe szedése, a képek lefotózása, javítása és retusálása
– a lefotózott kép és a szedett szöveg fóliára szerkesztése (montírung készítés)
– számítógépes fényszedés céljára levilágított kép készítése
– a montírungokról nyomólemezek készítése, a nyomóforma nyomdagépbe helyezése, a szükséges beállítások (pl. hengertől való nyomási távolság, példányszám) elvégzése és a nyomtatás megkezdése
– a folyamat ellenőrzése, kisebb géphibák (papírbeakadás stb.) megszüntetése és egyszerű karbantartási
műveletek ellátása
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7351 Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
7353 Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő
7354 Könyvkötő
8127 Nyomdaipari gépkezelő

H
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

7353 Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő
A könyv- vagy újságnyomtatás folyamatában nyomólemezt állít elő pozitív vagy negatív eljárással.
Feladatai:
– a színenként megkapott montírungokból (a fotózott képek és a szedett szövegek fóliára szerkesztésével készülő nyomdai anyag) fémből készített nyomólemezek előállítása különböző nyomdászati eljárások alkalmazásával
– papírmasé vagy más anyagból készült betűformák készítése
– betűformák felhasználásával nyomólemezek öntése
– a betűmintázatnak megfelelő saválló réteg felvitele a fémlemezre, a réteg hibáinak javítása, retusálása
és a nyomólemez maratása
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l.
-tő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
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uá

Jellemző munkakörök:
– Amerikai (műszaki) retusőr
– Automarató
– Betű- és anyagöntő
– Betűfémolvasztó
– Cinkográfus
– Dobkezelő (rotációs)
– Fekete és színes kemigráfus automarató
– Fényképész (nyomdaipari, magas-, offset- és mélynyomó)
– Kemigráfus automarató
– Kemigráfus vonalmarató
– Klisográfgép-kezelő
– Mélynyomómarató
– Monomatrica-készítő
– Offsetfényképész
– Papírstancforma-készítő
– Reliefkészítő
– Rézlénia-készítő
– Síknyomólemez-csiszoló
– Síknyomólemez-oxidáló
– Szitanyomósablon-készítő
– Tömöntő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7351 Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
7352 Nyomdász
8127 Nyomdaipari gépkezelő

20

7354 Könyvkötő
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A nyomdai sokszorosítással előállított oldalakon könyvkötészeti feladatokat végez és könyvborítókat készít.
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Feladatai:
– a megnyomott ívek hajtogatása, összehordása, oldalszám szerinti ellenőrzése és préselése
– a könyvtest kialakítása (drót- vagy cérnafűzés, a könyv körülvágása és enyvezése, a gerinc gömbölyítése stb.)
– a könyvtáblák elkészítése és a könyvtest beakasztása
– a kötészetnél alkalmazott gépek (ívvágó gépek, hajtogató- és fűzőgépek, összehordógépek, körvágógépek, lemez- és vászonszabógépek, táblakészítő- és könyvbeakasztógépek, présgépek, könyvnyílást
besütő- és sorlyukasztó gépek stb.) kezelése
– egyes könyvek (díszalbumok, bőrkötésű könyvek, írómappák és egyéb különleges munkák) egyedi,
kézi kötése
– a könyv gerincének vagy táblájának díszítése, címnyomása aranyozással
– a különleges kiadványok metszéseinek bevonása aranyfüsttel
– folyóiratok, mappák, albumok, nyomtatványok, címkék és bélyegrendezők készítése
Jellemző munkakörök:
– Drótfűző
– Egyenesvágó
– Fedőgépkezelő
– Felrakó (könyvkötő)
– Fűzőgépi dolgozó
– Gépi könyvkötő
– Hernyófűző
– Játékkártya-készítő
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–
–
–
–
–
–
–

Kártyadaraboló
Kézi könyvkötő
Montírozó könyvkötő
Összehordó könyvkötő
Szegélyaranyozó
Táblagömbölyítő
Vágógépi dolgozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7352 Nyomdász
8126 Papíripari gépkezelő
8127 Nyomdaipari gépkezelő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7355 Hang-, képfelvétel, számítástechnikai információhordozó sokszorosítója

Mágneses adathordozóról hang- és videofelvételek, számítástechnikai szoftverek másolását végzi.
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Feladatai:
– a normál felvételi sebességnél nagyobb sebességgel működő, speciális másológépek kezelése, a
masterszalag fel-, illetve levétele és a másolati anyagok kezelése
– mechanikai meghibásodás esetén önállóan vagy technikusi segítséggel a hiba megszüntetése
– videofelvételek sokszorosítása, a forrásfelvétel előzetes megtekintése és a látottak alapján a szükséges
szín, tónus, jelszint stb. korrekciók meghatározása
– a felvétel minősége, illetve az eltérő rögzítési módszerek ismeretében egy közbülső elektronikus készülék (pl. Time Base Corrector:TBC) hangolásával a szükséges korrekciók elvégzése
– a folyamat paramétereinek (forrásanyag típusa, rögzítési szabvány forrás- és céloldalon stb.) beállítása
a sokszorosító eszközökön
– a készülékek működésének felügyelete (szalagok cseréje, kész anyagok levétele stb.)
– szoftverforgalmazó cégeknél programokat tároló mágneses adathordozók (floppyk, mágnesszalagok
stb.) másolása
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

at

7356 Fénymásoló

H

Okiratok, dokumentumok, tervrajzok fénymásolással való sokszorosítását végzi külső utasítások alapján.

Feladatai:
– a fénymásoló gép bekapcsolása, a megfelelő méretű papír kiválasztása és elhelyezése a papíradagoló
megfelelő rekeszében és a szükséges beállítások (másolatok száma, kicsinyítés/nagyítás mértéke, másolat fényerőssége és színe stb.) elvégzése
– a másolandó dokumentumok elhelyezése az automatikus adagoló egységben vagy közvetlenül a megvilágítás helyén
– másolás után az anyag összerendezése, esetleges összetűzése
– kisebb hibák (papírbegyűrődés, festékadagoló cseréje stb.) kiküszöbölése
– a kezelési útmutatásban meghatározott időszakonként a másológép ellenőriztetése
Jellemző munkakörök:
– Addírozó
– Dokumentumfotó-kezelő
– Nyomdai fénymásoló
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
4194 Irodai sokszorosító
8127 Nyomdaipari gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
7359 Egyéb nyomdaipari foglalkozások
Ide tartoznak a 735-ös alcsoportból a máshová nem sorolható nyomdaipari foglalkozású dolgozók.

-tő

l.

Jellemző munkakör:
– Bankjegynyomdai pénzszámoló
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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74

VAS- ÉS FÉMIPARI FOGLALKOZÁSOK
741 Kohászati foglalkozások
7411 Kohászatianyag-előkészítő
A vas- és színesfém-kohászati olvasztárok munkájához szükséges alapanyagokat előállítja és kezeli. Az
alumínium előállításához az elektrolizálókádat előkészíti.
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Feladatai:
– a kokszolásra beérkezett szén átvétele és minőség szerinti tárolása
– a minőségileg nem megfelelő, magas hamutartalmú szén porrá őrlése víz hozzáadásával és reagensek
segítségével légbuborékok fejlesztése (zagyképzés)
– a zagy ülepítése (flotálás), a széniszap elkülönítése, a flotált szénkoncentrátum szárítása és előkészítése kokszolásra
– a kohósításra közvetlenül nem alkalmas darabos ércek és salakképzők osztályozása és összetörése
megfelelő szemnagyságra
– a nagyméretű hulladékfémek aprítása különböző eszközökkel (daraboló olló, körfűrész, lángvágó
stb.)
– felhasználás előtt a laza szerkezetű fémhulladékok (lemez, szalag stb.) tömör bálákká préselése
– a timföld és a különböző adalékanyagok átvétele, tárolókba vagy a kohóba juttatása
– az elektrizálókádak és szerelvényeik kezelése és karbantartása (kád bélésének javítása, gázok elvezetésére szolgáló gázharangok szerelése, elektrolizáló cella felújítása stb.)
– az elhasználódott anódtömbök pótlása (anódmassza összekeverése, formába öntése, kiégetése és védőanyaggal való lefestése)
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Jellemző munkakörök:
– Acélművi törőmunkás
– Alimíniumelektrolizálókád-építő
– Anódkezelő
– Anódköpenyező
– Anódmasszázó
– Anódtüskehúzó, -verő
– Anódtüske-tisztító
– Anyagbeadó kormányos
– Bugafaragó
– Bugahántoló
– Elegy(kohó- és egyéb kemenceadag)-összeállító
– Csatlakozórakó
– Ércátlagosító
– Érctéri munkás
– Érctömörítő
– Érczsugorító, -tömörítő (kohászati)
– Felület-előkészítő
– Fémedző
– Fémnyomó
– Hengerművi anyag-előkészítő és -adagoló
– Hőkezelő
– Kohászati ércelőkészítő
– Kohászati érctömörítő
– Kohászatihulladék-daraboló és -préselő
– Kohó- és egyéb kemenceadag-összeállító
– Kúpolókemence-adagoló
– Öntecs- és bugatéri munkás
– Öntecs- és bugatisztító
– Ötvözetgyári anyag-előkészítő
– Vastörő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7412 Vas- és színesfém-kohászati olvasztár
7415 Öntödei foglalkozású
8191 Kohászati gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7412 Vas- és színesfém-kohászati olvasztár
A fémeket érceikből vagy hulladékfémből olvasztás útján előállítja, tisztítja, finomítja, ötvözi és öntésre
előkészíti. Timföldből elektrolízis útján alumíniumot állít elő.

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1
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l.

Feladatai:
– a fémek vagy érceik megolvasztására szolgáló kemencék feltöltésének, a nyersanyagok (az acélolvasztár esetében ez nyersvas és ócskavas), nemesítőanyagok, salakképző anyagok (acélgyártásnál
mészkő) és adalékok berakásának felügyelete
– a kemence hőfokának mérése, az olvadt fémből minta vétele és továbbítása a laboratóriumba
– a vizsgálat eredményétől függően, pótlólag nemesítőanyagok adagolása
– az olvadt fém színe alapján az olvadék hőmérsékletének becslése vagy pontos mérése pirométer alkalmazásával
– a szükséges hőfok elérésekor a fém lecsapolása
– a felügyelete alá tartozó gépkezelők tevékenységének irányítása
– a timföld kohóba juttatása
– az elektrolízis folyamatának felügyelete és a szükséges beavatkozások elvégzése
– a folyamat során felhasznált timföld, illetve adalékanyagok pótlása
– az elektrolitfürdő hőmérsékletének szabályozása
– fémalumínium leszívása a cellából
– a cellák feszültségének mérése és a mért értékek alapján a szükséges utánállítások meghatározása
– a grafitból készült, a folyamat során folyamatosan fogyó anódtömbök utánállítása, a beállítás előtti és
utáni voltmérőállások feljegyzése
– az anódok magasságának, hőmérsékletének, a fémfürdő szintjének és az anódok bemerülési mélységének mérése
– fürdő felszínén létrejött kéregből minta vétele, a minta továbbítása a laboratóriumba
– az áthúzások megelőzése, az elektródok között előírt távolság ellenőrzése és a felrakódások eltávolítása
– az elektrolitfürdő keverése a gázok eltávolítása céljából
– az anódot károsító, kérgen áttörő lángok lefedése
– a rosszul érintkező csatlakozások behatárolása céljából a katód vezetősín hőmérsékletének mérése
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Jellemző munkakörök:
– Acélolvasztár
– Alumíniumcsapoló
– Alumíniumgyártásianód-kezelő
– Alumíniumkád-kezelő
– Alumíniumkohász
– Alumíniumkohó-ellátó
– Alumíniumolvasztár
– Alumíniumolvasztó, ívfénykemence-kezelő
– Alumíniumraffináló
– Alumíniumsalak-égető
– Bronzkemencés
– Csapoló
– Elektroacél-olvasztár
– Elektromoskemence-csapoló
– Fémolvasztár
– Ferromangángyártó
– Ferroszilícium-gyártó
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Finomítókemencés
Forrasztár
Indukciós elektroacél-kemencés
Konverterolvasztár
Nagyolvasztói olvasztár
Öntecslehúzó, átadó
Öntödei olvasztár
Siemens-Martin acélművi olvasztár
Színesfémolvasztár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7415 Öntödei foglalkozású
8191 Kohászati gépkezelő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7413 *
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7414 Hengerész
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Hideg vagy meleg állapotban az acélt vagy más fémeket különböző szelvényű hosszú rudakká, lemezekké, csövekké nyújtja.

yt

al
an

20

11

Feladatai:
– öntecsből vagy bugából féltermékek készítése a hengersorok ellátására
– különböző szelvényű és méretű profiltermékek kialakítása többszöri áthengerléssel(szúrással) durva-,
közép- és finomhengersorokon
– a hengerlést megelőző előlyukasztás után előhengerelt anyagból vagy öntecsből csövek előállítása
– az alapanyag felhevítése, az anyag hengerlési tulajdonságainak javítása
– a felhevített anyag továbbítása a megmunkálás helyszínére (gurítás)
– a hengerek közti távolság beállítása, a hengerlési sebesség és nyomás szabályozása
– a hengerműhöz tartozó berendezések irányítása, a hengerlési irányok meghatározása
– az emelőasztal működtetése, az egyes fokozatok közti szintkülönbségek áthidalása (asztalemelés)
– hideg állapotban a hengerelt anyagok fizikai tulajdonságainak javítása vagy további alakítási műveletek végrehajtása
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Jellemző munkakörök:
– Acélblokk- és bugahengerész
– Acéllemezgyártó
– Alumíniumanyag-kivezető
– Alumíniumdrót-húzó
– Csőhengerész
– Csőhúzó, -vonó
– Drótfonatkészítő
– Edző
– Előhengerész
– Hengersori kormányos
– Hideghengerész
– Hidegsori lemez- és szalaghengerész
– Hossz- és spirálvarratúcső-hegesztő
– Hőkezelő
– Huzalhúzó (dróthúzó)
– Hűtőpadkormányos
– Kohászati végtelenítő
– Melegsori lemez- és szalaghengerész
– Radiátorcső-gyártó
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– Rúd-, idom-, huzalhengerész
– Varratmentescső-hengerész
– Véghegyező
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7411 Kohászatianyag-előkészítő
8191 Kohászati gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7415 Öntödei foglalkozású

-tő

l.

Folyékony vasból vagy acélból öntéssel különféle gépalkatrészeket és használati tárgyakat állít elő.
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Jellemző munkakörök:
– Acélöntő
– Bronzöntő
– Centrifugálöntő
– Cinöntő
– Fémöntő
– Folyékonyfém-hordó
– Harangöntő
– Kokillakezelő
– Kokillaöntő
– Ólomöntő
– Ónöntő
– Öntő
– Öntödei gépi formázó
– Öntödei kézi formázó
– Precíziós öntő
– Présöntő, fröccsöntő (fém)
– Rézöntő
– Színesfémöntő
– Szoboröntő
– Vasöntő
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Feladatai:
– vas vagy acél öntésére szolgáló homokformák elkészítése talajban vagy formaszekrényben fa, fém és
műanyagminták segítségével
– az előkészített formahomok öntőformakeretekbe lapátolása és összetömörítése kézi vagy prés-levegős
döngölővel
– a minta kiemelése az öntőformából, a forma fémmel érintkező felületeinek ecsetelése vagy felszórása
összetapadást gátló anyagokkal (fekecselés)
– a minta megszárítása, az időközben elkészült magok elhelyezése és elmozdulás elleni rögzítése a formában
– az alsó, illetve a felső formafelek egymásra illesztése, rögzítése és leterhelése vagy összekapcsolása a
felhajtóerő ellen
– az öntéshez szükséges folyékony fém mennyiségének meghatározása és átvétele az olvasztártól
– a folyékony fém öntése és a maradék fém megfelelő elhelyezése
– az öntvény kihűlése után a forma szétbontása
– az elkészült darabok átadása az öntvénytisztítóknak

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7411 Kohászatianyag-előkészítő
7412 Vas- és színesfém-kohászati olvasztár
8191 Kohászati gépkezelő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7419 Egyéb kohászati foglalkozások

-tő
r1
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Jellemző munkakörök:
– Folyékonysalak-döntő
– Folyékonysalak-kihúzó
– Gallium-előállító
– Homokszóró-kezelő
– Kohótömítő
– Koptatódob-kezelő
– Kormányos II. (kohászati)
– Légkalapácsos öntvénytisztító
– Masszaházi munkás
– Oxigénfúvós
– Öntödei kohászatihomok-előkészítő
– Öntvényhomokoló
– Öntvényköszörűs
– Öntvénytisztító
– Revedaráló
– Salakgranuláló
– Salaktorony-kezelő
– Tolólapjavító (kohászati)
– Tűzi, elektrolitikus rézfinomító
– Vanádium-előállító

l.

Ide tartoznak a 741-es alcsoportból a máshová nem sorolható kohászati foglalkozású dolgozók.
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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742 Fémmegmunkálók, -felületkezelők
7421 Lakatos
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg.
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Jellemző munkakörök:
– Csőszerelő lakatos
– Épületlakatos
– Gépbeállító lakatos
– Gépjavító lakatos
– Gépjárműlakatos
– Géplakatos
– Gépszerelő lakatos
– Hántoló lakatos
– Karosszérialakatos
– Könnyűszerkezet-lakatos
– Lemezlakatos
– Sorjázó lakatos
– Tmk-lakatos
– Vas- és fémszerkezeti lakatos
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Feladatai:
– könnyű acél- és fémszerkezetű ipari épületek, csarnokszerkezetek, ajtók, ablakok, rácsok, válaszfalak,
lépcsők, korlátok, csőszerkezetű berendezések készítése, javítása, szerelése, beépítése
– épületek és lakásművészethez tartozó díszmunkák készítése
– hidak, acélvázas építmények, tartószerkezetek, épületek, vas- és alumíniumszerkezetű kapuk, ajtók és
ablakok, korlátok, kazánok alkatrészeinek elkészítése, összeszerelése, föl- és leszerelése, karbantartása és javítása
– gépjárművek alvázának, vázszerkezetének, külső lemezborításának, szerelvényeinek elkészítése, szerelése, felújítása
– különböző közeg szállítására alkalmas vezetékek, vezetékrendszerek kialakítása, a különböző elzáró
és szabályozó elemek beépítése, a kész vezetékrendszerek karbantartása
– vas- és fémszerkezetek elemeinek előrajzolása, lemezek, idomprofilok darabolása, a darabolt anyagok
összeillesztése, csavarozása, anyagok hajlítása, formálása, alakítása
– az acélszerkezeti és karosszéria jellegű munkáknál esetleg hegesztési műveletek végzése
– gépek és berendezések rendeltetésszerű üzemképes állapotának biztosítása, váratlan meghibásodások
okainak feltárása, elhárítása, illetve felújítási munkák végzése
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7422 Szerszámkészítő
7425 Hegesztő, lángvágó
7426 Kovács
8192 Fémmegmunkáló gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7422 Szerszámkészítő
Bonyolult, nagy értékű forgácsolószerszámok, befogó készülékek, különleges kéziszerszámok, mérőeszközök, meleg- és hidegalakító-, hajlító-, sajtoló-, kivágó-, sorjázó-, kalibráló- stb. szerszámok gyártását,
vizsgálatát és felújítását végzi.
Feladatai:
– új szerszámok, készülékek és idomszerek készítése, összeszerelése
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– a szerszám, illetve a készülék alkatrészeinek elkészítése, a kész alkatrészek összeszerelése, a szerszám
működésének ellenőrzése
– a meghibásodott szerszámok, készülékek javítása
– műanyag szerszámok készítése, műanyag, műgyanta modellek készítése
– gyártóeszközök kivitelezése és ezen munka irányítása
Jellemző munkakörök:
– Idomszerész
– Készülékgyártó

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7421 Lakatos
7423 Forgácsoló
8192 Fémmegmunkáló gépkezelő

r1
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7423 Forgácsoló

uá

Fémeket munkál meg eszterga-, maró-, fúró-, köszörű- és más forgácsológépen.
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Jellemző munkakörök:
– Esztergályos
– Fémcsiszoló
– Fúrós
– Gyalus, vésős
– Köszörűs
– Marós
– Szikraforgácsoló

20
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Feladatai:
– esztergagépeken különböző felfogásokkal, kitámasztásokkal többlépcsős, alakos munkadarabok külső
és belső nagyolása, készre munkálása, többlépcsős csapok, perselyek, tengelyek stb. megmunkálása,
menetek vágása, a munkadarabok megmunkálásához szükséges szerszámok elkészítése
– különböző nagyságú és súlyú munkadarabok nagyítása és simítása, bázisfelületek megmunkálása, maró célgépek üzemeltetése
– különböző munkadarabok előfúrása, felfúrása, finomfúrása, dörzsárazása, sorjázása, menetfúrása
– munkadarabok alakítása, csiszolása, köszörülése, hőkezelése, polírozása, felületvédelme
– hagyományos gépi forgácsolóberendezések üzemeltetése, NC-, CNC-vezérlésű gépek kezelése

H

at

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7346 Faesztergályos
7422 Szerszámkészítő
8192 Fémmegmunkáló gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7424 Ipari nemesfém-megmunkáló
Nemesfémeket (aranyat, ezüstöt) és rezet önt, hengerel és huzaloz ipari feldolgozás céljára, valamint ékszerek és ötvöstermékek készítéséhez.
Feladatai:
– a nemesfémöntvény elkészítéséhez szükséges nyers- és ötvözőanyag mennyiségének kiszámítása, gáz- és
elektromos olvasztókemencébe adagolása, a nemesfémöntvény (tömbök, rudak) öntése, tisztítása
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– hengerléssel, illetve húzással a további felhasználásra alkalmas lemez, szalag, lapka vagy huzalszalagforma kialakítása
– a különböző szelvényű és méretű profiltermékek többszöri áthengerlése durva-, közép- és finomhengersorokon
– a huzalféltermékekből egy- vagy többdobos húzógépeken különböző átmérőjű huzalok készítése
Jellemző munkakörök:
– Nemesfémhengerész
– Nemesfém-huzalozó
– Nemesfémöntő

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7412 Vas- és színesfém-kohászati olvasztár
7414 Hengerész
7415 Öntödei foglalkozású

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

7425 Hegesztő, lángvágó

.j
an

A hegesztő, lángvágó feladata fémszerkezetű anyagok oldhatatlan kötése, illetve szétválasztása.

20
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Feladatai:
– vasból, acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti anyagok, gépalkatrészek és lemezek egymáshoz
hegesztése
– láng-, gáz- vagy elektromos ívhegesztés végzése, a hegesztő berendezések működtetése
– két fémtárgy egy alacsonyabb olvadáspontú anyaggal való adhéziós kötésének létrehozása forrasztással, keményforrasztás végzése
– elektromos ívvel vágó vagy lángvágó berendezések működtetése, a fémszerkezeti anyagok szétválasztása
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Jellemző munkakörök:
– Autogénhegesztő
– Autogénvágó
– Elektromosív-hegesztő
– Elektromosív-vágó
– Fedőporos hegesztő
– Fémragasztó
– Forrasztó
– Katódsugár-hegesztő
– Keményforrasztó
– Lágyforrasztó
– Lánghegesztő
– Lángvágó
– NC-vezérlésű lángvágógép kezelője
– Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője
– Plazmahegesztő, plazmavágó
– Ponthegesztő
– Sínhegesztőgép-kezelő
– Ultrahanghegesztő
– Védőgázos hegesztő
– Vonalhegesztő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7426 Kovács
Fémek melegalakítását végzi kézi erővel vagy gépi berendezések segítségével különböző fémtárgyak és
alkatrészek előállítása, javítása céljából.

l.

Feladatai:
– kézi vagy gépi úton dísztárgyak, gép- és szerkezeti alkatrészek és egyéb termékek előállítása
– kovácstűzhelyen vagy kemencében a megmunkálandó fém felizzítása, majd a munkadarab alakítása,
nyújtása, hajlítása, formálása
– az anyag forgatása manipulátorral, forgatódaruval vagy kézi fogóval, illetve a forgatás irányítása
– anyagok zárt, illetve nyitott süllyesztékes kovácsolása
– kovácsolással anyagok összehegesztése
– kovácsolt alkatrészek hőkezelése, edzése, temperálása
– gőz-, mechanikus vagy gépkalapács beállítása és működtetése

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8192 Fémmegmunkáló gépkezelő

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Jellemző munkakörök:
– Fegyverkovács
– Gépikovács
– Hengerlő kovács
– Kazánkovács
– Kézi kovács
– Lemezsajtoló kovács
– Mezőgazdasági patkolókovács

20

7429 Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők

al
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Ide tartoznak a 742-es alcsoportból a máshová nem sorolható fémmegmunkáló, -felületkezelő foglalkozások.
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Jellemző munkakörök:
– Autófényező
– Csiszoló
– Daraboló
– Dukkozó
– Evőeszköz-készítő
– Fémsavazó
– Fényező
– Galván-előkészítő
– Galvánfestő
– Galvanizáló
– Galvános eloxáló
– Horganyozó
– Kábelgyártó
– Kulcsmásoló
– Nikkelező
– Ólmozó-bárcázó
– Ónozó
– Pénzverő
– Plakettkészítő
– Plattírozó
– Polírozó
– Rezező
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– Zománcégető
– Zománcfújó
– Zománcozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

743 Javító-szerelők
7431 Gépjármű- és motorszerelő, -javító

l.

Személy- és teherautókat, autóbuszokat, motorkerékpárokat és egyéb gépjárművek motorját, futóművét
szereli, javítja és karbantartja, valamint ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végez.
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Jellemző munkakörök:
– Autóbontó
– Autó-motor szerelő
– Diagnosztikai és fogyasztásmérő-szerelő
– Fékpadszerelő
– Garázsmester
– Gépjárműszerelő
– Szervizmester
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Feladatai:
– gépjárművek és gépjárműmotorok vizsgálata és műszaki ellenőrzése
– hibák feltárása és javítása
– gépjárművek és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása
– a motor, a kormány, a fék és az egyéb gépjárműrészek beállítása
– zsírzás, olajozás
– gépjárművek kipróbálása, próbautazás
– gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése
– gépjárművek előkészítése hatósági vizsgára
– gépjárművek tárolása, műszaki állapotának ellenőrzése, vizsgáztatásainak ügyintézése

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7433 Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító
8193 Gyártósori összeszerelő

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

7432 Repülőgépmotor-szerelő, -javító
Felkészíti a repülőgépet a repülésre, feltárja és javítja a hibákat, ellenőrzi és karbantartja a gép sárkányát
(borítóköpeny), hajtóművét (motorok) és futóművét.

Feladatai:
– a repülőgépek hajtóműveinek ellenőrzése, a szükséges karbantartások elvégzése, az előírt mérések
végrehajtása, a hajtóművek cseréje
– a repülőgépsárkány fő egységeinek ellenőrzése, hibafelvételezése, hibajavítása, fődarabok, egységek
cseréje, csere utáni ellenőrzése
– a repülőgépek futóművének ellenőrzése, a kerékcserék végrehajtása
– az üzemanyagrendszer, a hidraulikarendszer, a repülőgép-vezérlés rendszere, a tűzoltórendszer, a
vészrendszerek stb. üzemképességének ellenőrzése, javítása, karbantartása
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– a repülőgép-hajtómű, -sárkány és rendszerei karbantartásának, javításának és ellenőrzésének művezetése, minősítése, a repülőgépnek műszaki szempontból repülésre alkalmassá nyilvánítása és az elvégzett munka dokumentálása
– a repülőgépek indításához és érkezéséhez szükséges műszaki segítség biztosítása, a gépek útra bocsátásának és megérkezésének műszaki előkészítése

-tő
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11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7431 Gépjármű- és motorszerelő, -javító
8193 Gyártósori összeszerelő

l.

Jellemző munkakörök:
– Hajózó szerelő
– Mezőgazdasági repülőgép-karbantartó, -szerelő
– Repülőgépalkatrész-javító
– Repülőgépellenőrző-szerelő
– Repülőgépfutómű-szerelő
– Repülőgépgyertya-javító
– Repülőgéphajtómű-szerelő
– Repülőgéplégcsavar-szerelő
– Repülőgépmotor-szerelő
– Repülőgépsárkány-szerelő
– Repülőgépstart-szerelő
– Repülőgépturbina-szerelő
– Repülőgép-előkészítő szerelő
– Repülőgép-szerelő

20

7433 Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító

al
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Szereli, javítja és karbantartja a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépeket, mint pl. az aratógépet, cséplőgépet, mezőgazdasági vontatót.
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Feladatai:
– a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek, szerkezetek szerelése, javítása, beszabályozása,
üzembe helyezése és karbantartása
– a gépek hibáinak megállapítása, a gépek szétszerelése, hibás alkatrészek cseréje, javítása, gépek öszszeszerelése
– motorok, géprészek szét- és összeszerelése, illetve kipróbálása
– egyes alkatrészek kézi megmunkálása, gépi forgácsolása, egyengetése, hajlítása, szegecselése, forrasztása, hegesztése, kovácsolása
– gépek működésének ellenőrzése és beszabályozása

Jellemző munkakörök:
– Kombájnjavító, -szerelő
– Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő
– Traktorjavító, -szerelő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7431 Gépjármű- és motorszerelő, -javító
8193 Gyártósori összeszerelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7439 Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói
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Jellemző munkakörök:
– Általános karbantartó
– Bányalakatos
– Beállító lakatos
– Búvárszivattyú-szerelő
– Csomagológép-szerelő
– Darulakatos
– Dízellakatos
– Dízelmotor-szerelő
– Dízelmozdony-szerelő
– Dózerszerelő
– Építőgép-szerelő
– Építőiparigép-szerelő
– Fejőgépszerelő
– Gépmunkás
– Gépszerelő
– Gépszerelő és -karbantartó lakatos
– Karbantartó szerelő
– Klímagépkezelő és -karbantartó lakatos
– Kompresszorszerelő
– MÁV-kocsivizsgáló
– Mozdonyjavító
– Nyomdagépszerelő
– Öntödei géplakatos
– Öntöző karbantartó
– Rakodógép-szerelő
– Szegező
– Szerelő lakatos
– Szervizszerelő
– Szivattyúszerelő
– Szövőgépszerelő
– Targoncaszerelő
– Textil- és ruházatiiparigép-szerelő
– Textilgép-karbantartó
– Tmk-gépszerelő
– Tolózárszerelő
– Tűzoltókészülék-ellenőr
– Tűzoltókészülék-javító
– Üzemeltető szerelő
– Váltószerelő
– Vasúti gépszerelő
– Vasútijármű-szerelő
– Vegyes szerelő
– Vegyi- és élelmiszer-ipari gépszerelő
– Zsírzógombszerelő

l.

Ide tartoznak a 743-as alcsoportból a máshová nem sorolható gépek és berendezések szerelői, javítói.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

744 Műszerészek
7441 Mechanikai műszerész
Mechanikai műszereket és készülékeket, pl. varró- és kötőgépet, gyártó és ellenőrző gázkészüléket, mérlegeket, kerékpárt, ellenőrző műszereket készít, szerel és javít.
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Jellemző munkakörök:
– Általános műszerész
– Fényképezőgép-javító
– Fogyasztásmérő-szabályozó műszerész
– Gázkészülék-szerelő
– Gáztechnikai műszerész
– Gépbeállító műszerész
– Hőtechnikai műszerész
– Kerékpárszerelő, -javító
– Kismotorszerelő
– Kötő- és varrógépműszerész
– Mérlegkészítő és -javító műszerész
– Motorkerékpár-műszerész
– Nyomdagépműszerész
– Sokszorosítógép műszerész
– Taxióra-javító műszerész
– Varrógépszerelő
– Vendéglátó-ipari gépszerelő és -javító műszerész
– Vízszivattyú-szerelő műszerész

l.

Feladatai:
– készülékek végszerelése mechanikai beállítással, összeállítási rajzok alapján
– kézi megmunkálások, illesztések végzése az előírt tűréshatárokon belül
– egyszerű mérő- és vizsgálóberendezések elkészítése és karbantartása
– hibafeltárás, a hiba elhárítása

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7442 Finommechanikai műszerész
8193 Gyártósori összeszerelő

al
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20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
7442 Finommechanikai műszerész

yt

Mérő- és precíziós berendezéseket, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készít, szerel
és javít.
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Feladatai:
– a műszer alkatrészeinek elkészítése
– tervrajzok alapján a részegységek, a műszer összeszerelése
– a kész műszer, részegység ellenőrzése, bemérése, beállítása
– a műszer vagy berendezés beszerelése, üzembe helyezése
– a műszer időszakos ellenőrzése, hitelesítése
– a meghibásodás okának felderítése, a hiba kiküszöbölése

Jellemző munkakörök:
– Barométer-készítő
– Csillagászatieszköz-műszerész
– Fegyverműszerész
– Finommechanikai karbantartó és szervizműszerész
– Geodéziai műszerész
– Hajózásiműszer-készítő
– Laboratóriumi műszerész
– Mérő- és precíziósműszer-készítő
– Meteorológiai műszerész
– Műszerkalibráló

312

– Optikai műszerész
– Orvosi műszerész
– Órás
– Repülőgép-hajózó műszerész
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7441 Mechanikai műszerész
7444 Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész
7446 Látszerész
8193 Gyártósori összeszerelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

-tő

l.

7443 Elektroműszerész

r1

Elektromos és ügyviteltechnikai készülékek, berendezések és műszerek bemérését, javítását és karbantartását végzi.
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Feladatai:
– a gyártott készülékek nyomtatott áramköri kártyáinak bemérése
– a kártya rajzszáma alapján a bemérési útmutató, az elvi kapcsolási rajz és a beállításhoz szükséges villamos műszerek kivételezése
– a bemérési útmutató alapján a mérési elrendezés összeállítása, a szükséges mérések előírás szerinti elvégzése
– az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibák megkeresése és megszüntetése (hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.)
– villamos műszerek és külön az adott kártyához kifejlesztett bemérő készülék segítségével a hangolható áramköri elemek (potenciométer, hangolható induktivitások és kondenzátorok stb.) beállítása
– a szervizkönyv útmutatásai alapján a meghibásodott készülékek részegységeinek tesztelése, a hiba
behatárolása és a készülék javítása
– olyan helyeken, ahol a folyamatos üzem és az üzembiztonság meghatározó fontosságú, felügyeleti,
megelőző karbantartó feladatok ellátása (villamos erőművekben, alállomásokon a félvezetős, illetve a
relés automatikák állandó működésének biztosítása stb.)
– különféle gépjárművek villamos berendezéseinek műszeres ellenőrzése, beszabályozása, javítása és
karbantartása
– ügyviteltechnikai készülékek beüzemelése, javítása, karbantartása (pl. fénymásoló, számítógép, fax,
pénztárgép)
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Jellemző munkakörök:
– Automatikai műszerész
– Autóvillamossági szerelő műszerész
– Bemérő (elektronikai berendezés)
– Elektronikusirodagép-szerelő műszerész
– Elektronikusműszer-javító műszerész
– Gépjármű-villamossági műszerész
– Háztartás-elektronikai műszerész
– Irodagép-szerelő műszerész
– Járműelektronikai műszerész
– Járművillamossági szerelő (hajó-, mozdony-, repülőgép-)
– Kötöttpályás jármű villamossági szerelője
– Mechatronikai műszerész
– Mezőgazdasági jármű elektromossági műszerésze
– Pénztárgépműszerész
– Sokszorosítógép-műszerész
– Ügyviteltechnikai műszerész
– Vezérlőberendezés-műszerész
– Villamosautomatikai műszerész
– Villamos jármű elektroműszerésze
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7444 Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész
8193 Gyártósori összeszerelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
7444 Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész

l.

Szereli, javítja és karbantartja, gyártás során ellenőrzi, beméri és beállítja a hangfrekvenciás erősítőket,
rádió- és televízió vevőkészülékeket, magnetofonokat, lemezjátszókat, számítógépeket és az ezekkel kapcsolatos berendezéseket.
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Jellemző munkakörök:
– Antennabeállító
– Antennaszerelő
– Antennaszerelő és beállító műszerész
– Elektroakusztikai műszerész
– Hangfelvevőkészülék-műszerész
– Képcső-összeépítő szerelő
– Képcsőszerelő
– Lemezjátszó-szerelő műszerész
– Magnetofonszerelő műszerész
– Mikrofonjavító
– Rádióalkatrész-szerelő műszerész
– Rádióbemérő
– Rádiószerelő műszerész
– Televízióalkatrész-szerelő műszerész
– Televízióbeépítő
– Televíziószerelő műszerész
– Videokészülék-szerelő
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Feladatai:
– hangfrekvenciás erősítők (mono, sztereo), AM- és FM-rádiókészülékek, valamint fekete-fehér és
színestelevízió-vevőkészülékek szerelése, hangolása, működésük beállítása
– hangfrekvenciás erősítők, rádió- és televízió-vevőkészülékek, lemezjátszók, magnetofonok, hangtechnikai és stúdió-berendezések hibáinak megállapítása, szerelvények javítása, új alkatrészek beépítése, a javított készülékek minőségi mutatóinak műszeres ellenőrzése
– a készülékek, illetve a műsor vételéhez szükséges antennák és erősítő rendszerek, kábeltelevíziós hálózatok felszerelése és üzembe helyezése, ezek rendeltetésszerű működésének bemutatása
– számítógépek és perifériák beüzemelése, javítása, karbantartása

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7443 Elektroműszerész
8193 Gyártósori összeszerelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

7445 Villamossági szerelő
Szereli, javítja és ellenőrzi a villamos energia előállítására, elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezéseket (transzformátorok, villamos forgógépek, villamos kapcsolóberendezések, távvezetékek, kábelhálózatok, fázisjavító eszközök stb.).
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Jellemző munkakörök:
– Akkumulátor- és szárazelem-szerelő
– Akkumulátorkészítő
– Akkumulátortöltő, -javító
– Armatúratekercselő
– Áramszolgáltatói hálózatszerelő
– Bandázsoló
– Bányaelektro-lakatos
– Bányakábel- és tömlővezeték-szerelő
– Bányavillamossági szerelő
– Elektromoshűtőgép-szerelő
– Elektroncső-, képcső- és fényforrásszerelő
– Háztartásigép-szerelő
– Ipari villamoskészülék-szerelő
– Izzószál-tekercselő
– Jelfogó-tekercselő
– Jelzőberendezés- és tartozékszerelő
– Kis-, közép- és nagyfeszültség alatt munkát végző szerelő
– Kis-, közép- és nagyfeszültségű kábel szerelője
– Kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos hálózat szerelője
– Önálló hálózatkezelő
– Szabadvezetéki villanyszerelő
– Szárazelem-szerelő
– Tekercskötöző
– Tekercselő
– Tekercsszigetelő
– Transzformátortekercselő
– Világítótest-szerelő
– Villamosgép-, motor- és -készülék-szerelő
– Villamosgép-tekercselő
– Villamoshálózati távvezeték- és kábelszerelő
– Villamosművi (erőművi állomási) villamos kapcsolóberendezés szerelője
– Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó
– Villamosművi szekunderszerelő

l.

Feladatai:
– a villamos energia továbbítására és elosztására szolgáló távvezeték- vagy kábelhálózat kiépítése
– a hálózat működtetéséhez szükséges elosztószekrények, transzformátorok, kapcsolóberendezések, védelmi automatikák, fázisjavító eszközök, mérőváltók, feszültség-, áram- és fogyasztásmérő műszerek
felszerelése és javítása
– a túlterhelés vagy az elöregedett szigetelés miatt leégett transzformátorok, villamos forgógépek
(egyenáramú kommutátoros gépek, szinkrongépek, aszinkrongépek stb.) felújítása
– műszaki rajzok alapján villamos berendezések tekercselésének elkészítése és a tekercselések bekötése
– a villamos gépek és a hálózat közé teljesítményelektronikai eszközöket (egyenirányító hidak,
inverterek, fordulatszám-szabályozó automatikák stb.) beépítése
– a targoncák, szükségáramforrások működtetéséhez használt akkumulátorok karbantartása
– transzformátorok, villamos forgógépek, világítástechnikai eszközök és képcsövek előállítása

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7624 Villanyszerelő
8193 Gyártósori összeszerelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7446 Látszerész
Az orvosi recept alapján a szemüveglencsét méretre csiszolja, színezi, megfelelő szemüvegkeretet ajánl
és a lencsét behelyezi a keretbe.
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Feladatai:
– tanácsadás a szemüvegkeret kiválasztásához, a kontaktlencse használatához és gondozásához
– az orvosi rendelvény alapján a lencse jellemzőinek meghatározása, a megfelelő nyers lencse kiválasztása, a lencse optikai középpontjának meghatározása
– a szemüveglencse méretre csiszolása, színezése
– a lencse behelyezése a szemüvegkeretbe
– szemüvegek, szemüvegkeretek javítása, beállítása
Jellemző munkakörök:
– Optikus
– Szemüvegcsiszoló, -fúró

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2222 Optometrista
7442 Finommechanikai műszerész

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint

uá

7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek
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Ide tartoznak a 744-es alcsoportból a máshová nem sorolható villamossági szerelők és műszerészek.
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Jellemző munkakörök:
– Egyenirányító szerelő
– Elektromos és mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelője
– Eredményhirdetőtábla szerelő
– Félvezetőmérő
– Gépinstallátor
– Kondenzátorszerelő
– Közlekedésautomatikai műszerész
– Lámpajavító és -szerelő
– Lámpaszerelő
– Neonberendezés-szerelő
– Potenciométer-szerelő
– Transzformátor-szerelő
– Villamoshegesztőkészülék-javító
– Villamosjármű-szerelő
– Villanyóra-hitelesítő

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

749 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások
7490 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások
Ide tartoznak a 74-es csoportból a máshová nem sorolható vas- és fémipari foglalkozások.
Jellemző munkakörök:
– Alkatrészgyártó (vas)
– Kábelkötöző
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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HÁZIIPARI, VEGYESIPARI ÉS RAKTÁROZÁSI FOGLALKOZÁSOK,
LABORÁNSOK
751 Háziipari foglalkozások
7511 Szőr- és tollfeldolgozó
Tollból és szőrből a textilipar számára alapanyagokat (bélésanyag, nemez stb.) készít.

uá
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Jellemző munkakörök:
– Dísztollkötöző
– Dísztollválogató
– Finomszőr-kikészítő
– Lószőrfonó
– Lószőrnyíró
– Lószőrszitaszövő, -szitakészítő
– Lószőrtisztító
– Szőrfonó
– Szőrmosó
– Szőrszárító
– Tollbálaporoló
– Tollbálatömő
– Tollcentrifuga- és szárítógép-kezelő
– Tollegalizáló
– Tollegységesítő (gépi, kézi keverő)
– Tollfosztó
– Tollmosó
– Tollseprűkötő

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a tollak megtisztítása tokjuktól (tollfosztás)
– a tollpelyhek mosása, sterilizálása, szárítása és osztályozása
– marha- és lószőrből szőnyeg szövése
– gyapjúból vagy más állati szőrökből (teve-, kecske-, nyúlszőr) nemez készítése, a lenyírt szőr szín
szerinti szétválogatása, fellazítása, majd tisztítása
– a laza szerkezetű szőrből meghatározott súlyú adagok elkülönítése és kártolással vékony, összefüggő
textilanyag (fátyol) előállítása
– a fátylak összepréselése több rétegben, nyomás, hő, vegyszerek és nedvesség egyidejű alkalmazásával
(nemezelés)

at
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7513 Seprű-, kefegyártó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

H

75

7512 Nád- és fűzfeldolgozó
A fűzfa vesszőjéből és nádból használati tárgyakat (kosarak, székek, asztalok, dísz- és lakberendezési tárgyak, üvegfonatok stb.) állít elő; a nádból az építőipar számára tetőfedő anyagot, nádszövetet, nádpadlót
vagy nádlemezt stb. készít.
Feladatai:
– a levágott fűzfavesszők megtisztítása és osztályozása
– a vesszőkötegek főzése, áztatása és a fellazult héj eltávolítása (hántolás)
– a művelet során összetört vesszők kiválogatása
– a vesszők szárítása kötegekbe (babicákba) kötve természetes körülmények között
– a légszáraz vesszők átválogatása a kialakítandó termék tulajdonságainak megfelelően
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– feldolgozás előtt a rugalmasság fokozása céljából a vesszők áztatása
– a fonatok elkészítéséhez vastagabb vesszőkből úgynevezett sínek készítése hasítógépek alkalmazásával
– a fonott termékek tisztítószeres lemosása, száradás után a felületek festése vagy lakkozása
– a learatott és kévékbe kötött nád kúpba rendezése, tárolása és osztályozása
– a rövid nádszálak elkülönítése tetőfedés céljára
– osztályozott nádból acélsablonok segítségével körkerületű kévék összeállítása és speciálisan kialakított gépeken nádpadló, nádszövet készítése

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6122 Nádgazdasági és fűztelepi foglalkozású

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Fonottbútor-készítő
– Fűzbútorkészítő
– Fűzvessző-kosárfonó
– Fűzvessző-osztályozó, -kötöző
– Gyékényáru-készítő
– Gyékényfeldolgozó
– Gyékényfonó
– Háncsfonó
– Nádbútorkészítő
– Nádfonó
– Nádkosárkészítő
– Nádosztályozó, -kötöző, -közelítő
– Nádpallókészítő
– Nádszövetkészítő
– Nádszövő

al
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7513 Seprű-, kefegyártó

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

Különböző alapanyagokból elsősorban háztartási célokra szolgáló seprűket, keféket és ecseteket készít.
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Feladatai:
– a seprű nyelének méretre vágása és elkészítése könnyű fából
– a cirokszakáll szárítása, válogatása, osztályozása és markokba szedése
– az előkészített rostok összekötözése színes spárgával és a seprű nyeléhez erősítése drótozással
– kefék készítése disznó-, ló- és kecskeszőrből
– borz, mókus és menyét szőréből meszelők és pamacsok készítése
– a finomabb ecsetek sörtéjének edzése, puhítása forró hamuban
– fából, fémből, csontból, papírból vagy műanyagból foglalat készítése és a kefék anyagának befészkelésére vagy bekötésére szolgáló lyukak kifúrása
– a sörték, illetve a szőr beragasztása a lyukakba
– a kefék anyagának rögzítése dróttal vagy fonallal
Jellemző munkakörök:
– Cirokseprű-készítő
– Ecsetkészítő
– Kefefúró- és tömőgépkezelő
– Kefekészítő
– Kefekötő
– Kefemártó, -lakkozó
– Meszelőkötő
– Ruhakefe-készítő
– Seprű- és kefekészítő
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– Seprűkötő
– Seprűnyél-fehérítő
– Seprűvarró
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7511 Szőr- és tollfeldolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
7514 Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító

-tő

l.

Fából, fémből, műanyagból, textilből és plüssanyagokból sporteszközöket, játékokat, dísztárgyakat és
egyéb bazárárukat állít elő.

20

11
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an

uá

r1

Feladatai:
– fából készült tárgyak elkészítése mintasablon alapján
– a munkadarab körvonalának felrajzolása és az alakzat kivágása szalagfűrésszel
– a fafelület megmunkálása szalagcsiszolóval, asztali fűrésszel, faesztergával, gyalugéppel, fúró- és
hornyológéppel
– az egyes darabok egymáshoz erősítése ragasztóval, szögekkel vagy fűzőkapcsokkal, a rések kitöltése
fatapasszal
– az összeillesztések helyén keletkező egyenetlenségek elsimítása csiszolóvászonnal vagy csiszológéppel
– az árut díszítő vagy tartósabbá tevő fémalkatrészek (pántok, zárak, vasalások, díszítések stb.) felerősítése szegeléssel
– az alapozó felvitele után a festék- vagy lakkbevonat felhordása a felületre
– műanyag figurák és bazáráruk előállítása fröccsöntéssel hőre lágyuló műanyagporból
– textilből készülő játékok előrajzolása és kiszabása sablonok segítségével, a kiszabott darabok összevarrása, kitömése, díszítése, majd a készáru csomagolása
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Jellemző munkakörök:
– Agancsból dísztárgykészítő
– Babafejkészítő
– Babakitömő
– Bizsukészítő
– Borostyánkő-faragó
– Bűvészkellék-készítő
– Csónak- és hajóépítő
– Csontesztergályos
– Gyöngyfűző
– Hamisékszer-készítő
– Húrozó (teniszütő, tollaslabda-ütő)
– Kegytárgykészítő
– Sporteszközkészítő
– Szaru- és csontfeldolgozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7346 Faesztergályos
7522 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
8136 Műanyag-feldolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7515 Hímző, csipkeverő
Díszítés céljából kézzel csipkét készít, illetve különböző anyagokra mintákat hímez.
Feladatai:
– a készítendő munka stílusának, a felhasználandó motívumoknak, anyagoknak, színeknek és az alkalmazandó technikának a meghatározása
– hímzésnél a minta megtervezése, lerajzolása, a sablon elkészítése, a minta rányomása az anyagra,
hímzés
– csipkeverésnél a minta ráerősítése a verőpárnára, fapálcikák keresztezésével a csipke elkészítése
– a munkadarab kimosása, keményítése, vasalása

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Csipkekészítő (gépi)
– Hímző (gépi és kézi)

r1

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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7519 Egyéb háziipari foglalkozások

20
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Jellemző munkakörök:
– Bőrdíszműkellék-készítő
– Csontfaragó
– Háziiparos
– Húzózárkészítő
– Igazolványtok-készítő
– Karácsonyfadísz-készítő
– Kulacskészítő
– Művirágkészítő
– Zippzárkészítő, -javító

11

Ide tartoznak a 751-es alcsoportból a máshová nem sorolható háziipari foglalkozású dolgozók.
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

at

752 Vegyesipari foglalkozások

H

7521 Címfestő

Hirdetési táblákat, cégtáblákat, dekorációkat készít.

Feladatai:
– feliratok, piktogramok készítése papír-, fém-, fa-, műanyag felületekre
– hirdetmények, reklámok, plakátok festése
– színházi díszletek, dekorációk festése
– cégtáblák, utcanévtáblák készítése
– óraszámlap festése
Jellemző munkakörök:
– Betűfestő, betűíró
– Cég- és címfestő
– Cégtáblafestő
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–
–
–
–
–
–
–

Dekorációs festő
Díszletfestő
Feliratkészítő
Kézi festő
Óraszámlapfestő
Plakátfestő
Reklámfestő, plakátfestő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2623 Képzőművész
2624 Iparművész
7524 Üveggyártó

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

7522 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló

uá

Ékszereket és dísztárgyakat készít nemes-, színes- és könnyűfémből, vágja és keretbe foglalja a drágaköveket, féldrágaköveket.
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Jellemző munkakörök:
– Arany- és ezüstvésnök
– Bélyegklisé-készítő vésnök
– Briliánscsiszoló
– Domborcímkevésnök
– Drágakővágó, -csiszoló
– Dróthúzógyémánt-készítő
– Ékszervésnök
– Fémbélyegző-készítő
– Fémdíszműves
– Fémverő, kalapácsoló
– Fémvésnök
– Fényképvésnök
– Gravírozó
– Gumi- és műanyagvésnök
– Gumibélyegző-készítő
– Gyémántcsiszoló
– Hangjegymetsző, hangjegyvésnök
– Ipari drágakőcsiszoló
– Kőcsiszoló (féldrágakő-)
– Linóleumvésnök
– Litográfiai kővésnök
– Nyomdai vésnök
– Nyomóhengervésnök
– Ötvös, cizelláló
– Pantográfvésnök
– Reliefvésnök
– Textilvésnök
– Vésnök

11
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Feladatai:
– ékszerkészítés, dísztárgyak előállítása a felizzított fém hengerlésével, húzásával, kalapálásával, különböző szerszámokkal való megmunkálásával
– drágakövek csiszolása, foglalatba helyezése
– fémtárgyak díszítése véséssel
– ékszerek átalakítása, javítása
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2624 Iparművész
7424 Ipari nemesfém-megmunkáló
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
7523 Keramikus
Különböző agyag-alapanyagú használati és dísztárgyakat, pl. edényeket, térplasztikákat, csempéket készít.
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Jellemző munkakörök:
– Agyagárufestő
– Agyagpipa-készítő
– Csempepréselő, -csiszoló, -vágó
– Cserépedény-készítő
– Fajanszesztergályos
– Fajanszfestő
– Fazekas
– Finomkerámiai kézi formázó
– Finomkerámiai korongos
– Finomkerámiamáz-készítő
– Kerámiaégető
– Kerámiakészítő
– Porcelánégető
– Porcelánfestő
– Tűzzománcdísztárgy-készítő
– Virágcserép-készítő

-tő

l.

Feladatai:
– az agyagmassza elkészítése
– az agyagmassza formázása fazekaskorongon vagy öntéssel, sajtolással
– az öntéshez és sajtoláshoz gipszminta készítése
– a máz elkészítése, illetve kikeverése, a megformázott tárgy mázolása, festése, díszítése
– az elkészült kerámia kiégetése, a kemence előkészítése, a hőfok folyamatos ellenőrzése
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
2623 Képzőművész
8141 Kerámiaterméket gyártó gépkezelő
8142 Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7524 Üveggyártó
Előírt anyagok összeolvasztásával üveget állít elő különböző használati tárgyak készítése céljából.
Feladatai:
– homokból, szódából, nátriumszulfátból, mészkőből, dolomitból, borsavból, hamuzsírból és különféle
fémoxidokból üveg előállítása
– a folyékony üveg formázása préseléssel, öntéssel, fúvással vagy húzással
– a lehűtött, formázott termék csomagolása vagy további megmunkálása
– nyers hengerelt vagy síküvegből csiszolással, fényezéssel tükörüveg előállítása
– az üvegkészítményeken látható művészi, dekoratív minták és homályosított rétegek létrehozása vegyi
kezeléssel
– a gépjárműveknél alkalmazott biztonsági üvegek előállítása hőkezeléssel, több üvegréteg összeragasztásával
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– öblösüvegek készítése kézi úton fúvással
– művészi jellegű üvegtárgyak készítése

-tő
r1
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8143 Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő

l.

Jellemző munkakörök:
– Derítő (üvegfestő, üvegmázoló)
– Golyófúvó
– Húzottsíküveg-szélező
– Kristályüvegvágó
– Üvegcsiszoló
– Üvegfestő
– Üvegfúvó
– Üveggyári olvasztár
– Üveggyöngykészítő
– Üvegkádmedence-olvasztómester, -olvasztár
– Üvegkeverék-adagoló
– Üvegmarató
– Üvegmozaik-készítő
– Üvegműves
– Üvegolvasztó
– Üvegszobrász
– Üvegzománcozó

7525 Gumijavító

20

Gumiabroncsok, tömlők, szállítóhevederek, gumi alapanyagú hajtószíjak, strandcikkek és egyéb gumitermékek javítását végzi.
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Feladatai:
– a gépkocsi kerekének leszerelése, a gumiabroncs szabaddá tétele
– a sérülés megkeresése, megjelölése
– a javítandó felület zsírtalanítása, csiszolása, érdesítése és felkenése ragasztóanyaggal
– a gumi ragasztása hideg- vagy melegeljárással (vulkanizálással)
– a melegeljáráshoz szükséges hő és nyomás biztosítása vulkanizáló berendezéssel
– a javított gumifelület megtisztítása, az abroncs összeszerelése, a kerék visszaszerelése
– más gumitermékek javítása a fentiekhez hasonló módon, egy-egy munkaművelet elhagyásával

H

Jellemző munkakörök:
– Gumikempingáru-varró, -javító
– Gumitömlő-ragasztó
– Nyersköpenyjavító
– Vulkanizáltköpeny-javító
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8137 Gumitermékgyártó, vulkanizáló
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

7526 Hangszerkészítő
Húros, fúvós és ütőhangszereket készít, javít és hangol.
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Jellemző munkakörök:
– Cimbalomkészítő és -javító
– Cintányérkészítő
– Citerakészítő
– Dobkészítő
– Fa- és rézfúvóshangszer-készítő, -javító
– Fagottkészítő
– Furulyakészítő
– Gitárkészítő
– Gordonkakészítő és -javító
– Hangszerész
– Hangszerhangoló
– Harmonikakészítő és -javító
– Hegedűkészítő
– Húrozó
– Klarinétkészítő
– Népihangszer-készítő
– Orgonakészítő, -javító
– Tónusszabályozó hangoló
– Vonós- és pengetőhangszer-készítő
– Xilofonkészítő
– Zongorabillentyű-készítő
– Zongorakészítő, -javító

l.

Feladatai:
– zongorák, fa- és fémfúvós hangszerek (fuvola, klarinét, tárogató stb.) készítése (fúvóka megmunkálása és a hanglyukak felfúrása stb.) és javítása (a fémfúvós hangszerek párnázatának és rugózatának
cseréje stb.)
– orgonák felújítása és hangolása, a hangszer szétszedése, a kicserélésre váró, fa- és fémsípok vagy
egyéb alkatrészek pontos másolatának elkészítése és a korhű állapotok helyreállítása
– pengetős és vonós hangszerek (hegedű, cselló, brácsa, hárfa, lant, citera, bendzsó, gitár stb.) készítéséhez szükséges faanyag kiválasztása, a hangzás szempontjából meghatározó fontosságú elő- és hátlap elkészítése és a hangszer összeállítása, e hangszerek javítása
– harmonikák készítéséhez szükséges fa- és bőrmunkák elvégzése

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

7527 Betonelemgyártó

at

Az építkezésekhez kis és nagy elemes beton- és vasbeton termékeket állít elő.

H

Feladatai:
– a gyártandó termék sablonjának átvizsgálása
– a betonnal érintkező felületek megtisztítása, majd lekenése viasszal vagy olajjal az összetapadás elkerülése érdekében
– a zsaluzat összeszerelése, a keresztirányú, ezt követően pedig a hosszirányú vasbetétek összeerősítése
– a terveken szereplő méretek szigorú betartása és többszöri ellenőrzése
– az előírt keverési arányú és minőségű beton elkészítése és bedolgozása
– a friss beton tömörítésére szolgáló vibrátorok felerősítése és működtetése
– a szabadon hagyott betonfelületek elegyengetése és a rázás következtében keletkező hézagok pótlása
– a beton utánkezelése (gőzölés, locsolás stb.)
– a beton megkötése után a zsaluzat szétbontása és a hosszanti vasbetétek kiálló végeinek levágása

Jellemző munkakörök:
– Acélhuzal- és betonacél-előkészítő
– Betonacél-megmunkáló
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Betonacélváz-elhelyező
Betoncsőgyártó
Betonelem-kiszerelő
Betongőzölőkamra-sablon be- és kihelyező
Betongyári savállósító
Betonsablon-összeszerelő, betonacélváz-elhelyező
Csiszolókőöntő
Félkész lakáselem beszerelője
Házelemgyártó
Különleges vasbetongyártó
Mozaiklap-csiszoló
Mozaiklap-préselő
Mozaiklap-tömítő

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8144 Betonelemterméket gyártó gépkezelő
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő

uá

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

7529 Egyéb vegyesipari foglalkozások

Ide tartoznak a 752-es alcsoportból a máshová nem sorolható vegyesipari foglalkozású dolgozók.

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

20

753 Raktározási foglalkozások
7530 Raktárkezelő

al
an

A gazdasági szervezetek raktáraiban tárolt készleteket (árukat, anyagokat, félkész és késztermékeket) kezeli és a raktár gépi berendezéseit működteti.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– a készletek átvétele, a kijelölt helyre szállítása és elhelyezése, azonosítóval és minőségi jellel való ellátása
– kivételezésnél a kiadandó készlet megkeresése, a rakomány megbontása, a készlet kiadásra való előkészítése, a kiadóhelyre szállítása és átadása
– a tárolt készletek elrendezése, mozgatása, átrakása, a tárolóhelyek feltöltése, a készletek állagmegóvása
– nyilvántartások vezetése
Jellemző munkakörök:
– Anyagkiadó
– Árukezelő
– Raktári kiadó
– Raktárkezelő (darabáru-tároló)
– Raktárkezelő (ömlesztettáru-tároló)
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3624 Raktározási, üzemeltetési ügyintéző
8343 Targoncavezető
8344 Rakodógép-kezelő
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

754 Laboránsok (minősítés nélkül)
7540 Laboráns (minősítés nélkül)
Elvégzi a beérkező alapanyagok, a gyártási folyamat bizonyos szakaszában létrehozott félkész termékek
és végtermékek minőségét, összetételét ellenőrző laboratóriumi vizsgálatokat (fizikai, kémiai, érzékszervi).

20

11

Jellemző munkakörök:
– Alapanyag-laboráns
– Biológiai laboratóriumi anyagvizsgáló
– Laboratóriumi elektromos anyagvizsgáló
– Laboratóriumi elemző

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– a mérésekhez használt műszerek, berendezések és analitikai anyagok ellenőrzése
– a laboratórium és a laboratóriumi eszközök tisztán tartása
– a laboratóriumba érkező anyagok nyilvántartása
– a munkájához szükséges eszközök, berendezések kiválasztása és összeállítása számára előre meghatározott műveletsor szerint
– a raktáron lévő alapanyagok és a gyártás során felhasznált eszközök vizsgálata
– a gyártási folyamat különböző szakaszaiból származó félkész termékek vagy végtermékek vizsgálata
a technológiai utasítások, illetve a termékszabványok által előírt módon
– a termékek korszerűsítésére, tökéletesítésére irányuló kísérletek elvégzése
– a reklamációk kivizsgálásához szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzése
– a mérési eredmények kiértékelése, dokumentálása és a laboratóriumi, illetve a gyártásközi napló vezetése

al
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3193 Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns

H

at

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK
761 Építőmesteri foglalkozások
7611 Kőműves
Az épületek, építmények alapozási, falazási, vakolási, homlokzatalakítási, illetve bontási, javítási és felújítási munkálatait végzi.

.j
an
11

20

Jellemző munkakörök:
– Burkoló kőműves
– Díszítő kőműves
– Falazó kőműves
– Gyárkéményépítő kőműves
– Karbantartó kőműves
– Kazán- és kemenceépítő kőműves
– Tűzállófalazat-készítő kőműves
– Vakoló kőműves

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– alapozás, munkaállványozás
– válaszfalak, födémek, lépcsők, nyílászáró és egyéb szerkezetek, szellőzők, hangszigetelők elhelyezése
– külső és belső vakolás, homlokzatkészítés, rabicolás
– padló- és falburkolatok, lapostetők hőszigetelése
– padlóburkolatok készítése, kő-, tégla- és egyéb burkolatok rakása, lábazat készítése, csempeburkolás
– falak építése
– tatarozás
– épületelemek, szerelvények elhelyezése és szerelése
– épületek belső és külső díszes felületeinek készítése, fehérmunkák, díszvakolások végzése, műmárványok készítése
– kandallók, kémények építése, kazánok és kemencék készítése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7614 Épületszerkezet-szerelő
7636 Kőfaragó, épületszobrász, műköves

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

7612 Ács-állványozó

at

Állványokat, zsaluzatokat, tetőszerkezeteket, falszerkezeteket, padlókat és egyéb fa- és fémszerkezeteket
épít, szerel, javít és karbantart.

H

76

Feladatai:
– az épületek tetőszerkezetének kialakítása, felépítése fából, vasbetonból vagy acélszerkezetből, a tartóoszlopok, gerendák és egyéb szerkezeti elemek kimérése, vágása, illesztése és szerelése
– épületelemek zsaluzatainak elkészítése, felépítése, lebontása, szétszerelése
– fa alapanyagból fő-, vagy válaszfalak, valamint födémek készítése
– épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítása, javítása és felújítása
– a falazatok építéséhez, vakolásához és burkolásához szükséges munkaállványok elkészítése, felállítása, illetve lebontása
– színpadi, film- és televízió-díszletek készítése, felállítása, javítása
– faelemek és illesztékek készítése hajókra, csónakokra és pontonokhoz, pontonok készítése és javítása

Jellemző munkakörök:
– Csőállványozó
– Dúcolatkészítő

327

–
–
–
–
–
–
–

Faállványozó
Fedélszerkezet-készítő
Hajóács
Magasépítési ács-állványozó
Mélyépítési ács-állványozó
Színház- és mozidíszletács, zsaluzóács
Zsaluzó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7342 Épületasztalos
7632 Tetőfedő
7643 Hídszerkezet-építő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

7613 Vasbetonszerelő

uá

Előkészíti, összeszereli és elhelyezi a magas- és mélyépítőipari létesítményekhez szükséges vasbeton
szerkezetek betonvas és betonacél vázait az úgynevezett vasalási terv vagy szóbeli utasítás alapján.

al
an

20

Jellemző munkakörök:
– Betonacélvágó, -hajlító
– Elemiszál-elhelyező, -kötöző
– Feszítőhuzal-kötegelő
– Kihúzó, egyengető
– Utófeszítő

11

.j
an

Feladatai:
– az előírt minőségű, formájú és méretű betonvas, illetve betonacélhuzalok kiválogatása, a felületi
szennyeződések letisztítása
– betonvas, illetve betonacél szálak kihúzása és egyengetése
– darabolási és hajlítási helyek kimérése és megjelölése
– huzalok méretre vágása és a tervezett formára hajlítása
– a vas-, illetve az acélbetétek összeszerelése, kötése, zsaluzatba való elhelyezése és rögzítése
– zsaluzatok készítése

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7527 Betonelemgyártó
7614 Épületszerkezet-szerelő

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7614 Épületszerkezet-szerelő
Az építés helyszínén, a meghatározott ütemterv szerint elhelyezi és összeszereli az előre gyártott tégla és
könnyűbeton blokkokat, panel- és térelemeket, vázszerkezeteket, épületrészeket esetleg kisebb épületeket.
Feladatai:
– fogadószint ellenőrzése és előkészítése az épületelem elhelyezésére
– épületelem emelődaruval történő beemelésének irányítása, a teher lehelyezésének segítése, az épületelem terv szerinti helyére illesztése
– az elem helyzetének ellenőrzése, beállítása, ideiglenes, majd végleges rögzítése
– épületelemek közötti szerkezeti kapcsolódás és folytonosság biztosítása, az elemek összehegesztése,
kampózása és vasalása
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– víz-, hang- és hőszigetelés
– csomópontok zsaluzása és betonozása
Jellemző munkakörök:
– Épületelem-elhelyező
– Falpanel-elhelyező
– Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező
– Födémpanel-elhelyező
– Kisblokk-elhelyező
– Lépcsőszerkezet-elhelyező
– Mellvédelem-elhelyező
– Nagyblokkelem-elhelyező
– Térelem-elhelyező
– Univázszerelő

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7613 Vasbetonszerelő

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

7619 Egyéb építőmesteri foglalkozások

.j
an

Ide tartoznak a 761-es alcsoportból a máshová nem sorolható építőmesteri foglalkozások.

11

Jellemző munkakörök:
– Betonozó
– Vályogkészítő

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

al
an

762 Építési, szerelési foglalkozások
7621 Vezeték- és csőhálózat-szerelő

ál

yt

Folyadék, légnemű anyagok, valamint apróra zúzott szilárd anyagok szállítására szolgáló csővezetékeket,
vezetékhálózatokat és ezeket kiszolgáló berendezéseket épít, állít és szerel össze, valamint javít és karbantart.

H

at

Feladatai:
– lakó- és középületek, valamint ipari létesítmények hőközpontjainak szerelése, távhővezetékek megépítése, a létesítmények belső fűtési rendszereinek kialakítása, a távfűtési rendszerhez csatlakoztatása,
valamint ezek karbantartása és javítása
– fűtő- és hűtőberendezések, melegvíz-szolgáltató berendezések, klímaberendezések szerelése, üzembe
helyezése, karbantartása és javítása
– vízvezetékrendszerek létesítése, vízberendezési tárgyak bekötése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása és javítása
– szivattyúk, melegvíztermelő berendezések szerelése, karbantartása
– gázvezetékek kiépítése és az ezekhez tartozó berendezések és készülékek bekötése, üzembe helyezése, beszabályozása, karbantartása és javítása
– különböző ipari létesítmények, üzemek, kórházak, laboratóriumok stb. technológiai csőhálózatának,
vezetékrendszerének építése, a kapcsolódó berendezések, műszerek szerelése, a rendszer üzemben
tartása és javítása
– tervek tanulmányozása, anyagok válogatása, méretre vágása, menetek metszése, hegesztés, szerelés,
ellenőrzés
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Jellemző munkakörök:
– Csővezeték-szerelő
– Gázvezeték- és -készülék-szerelő
– Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
– Technológiai szerelő
– Vízvezeték- és -készülék-szerelő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7421 Lakatos
7644 Csővezeték-építő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

-tő

7622 Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő

r1

Szereli és karbantartja a lakóépületek, középületek és ipari létesítmények klíma- és szellőzőberendezéseit.

20

11

.j
an

uá

Feladatai:
– a műszaki tervek és leírások áttanulmányozása
– a csövek előkészítése, kiválogatása, méretre vágása, hajlítása, menetek vágása, az elágazásoknál
T-idomok beépítése, a csövek fokozatos szűkítése és összeerősítése
– tekercselt alumíniumból légcsatorna készítése
– a ventilátor vagy fúvó beszerelése
– a légszűrő és a léghevítő beépítése
– a ventilátor motorjának rezgéseit csillapító szerkezet elhelyezése
– a párologtató berendezés beszerelése a légcsatornába
– a hűtőrendszer kialakítása, a csővezeték hűtőegységhez kapcsolása
– a rendszer bekapcsolása és optimális működésének beállítása
– az esetleges tömítetlenségek felderítése és elhárítása
– a meghibásodott szellőzőberendezések javítása

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Légcsatorna-szerelő
– Léghevítő- és légszűrőberendezés-szerelő
– Légkondicionálóberendezés-szerelő
– Rezgéstompító-szerelő
– Sugárzóernyő-szerelő

at

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7621 Vezeték- és csőhálózat-szerelő

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7623 Felvonószerelő
Különböző rendeltetésű, magas- és mélyépítésű létesítményekben üzemelő felvonók, mozgólépcsők, ételfelvonók telepítését, karbantartását, javítását, időszakos ellenőrzését és felújítását végzi.
Feladatai:
– a műszaki tervek, leírások áttanulmányozása és a felvonóakna méretének, minőségének ellenőrzése
– a telepítésre kerülő személy- és teherfelvonók villamos és gépészeti rendszerének kialakítása (vezetősínek, villamos vezetékek, elektromos szerelvények, kapcsolótáblák felszerelése, kötélszerelési munkák elvégzése, a gyárban előállított felvonószekrény épületbe szerelése stb.)
– a felvonók karbantartása és a biztonsági berendezések rendszeres felülvizsgálata
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– üzemzavar vagy rendellenes működés esetén a hiba helyének (motor, fékek, kapcsolók, vezérlőegységek stb.) behatárolása és a szükséges javítások (szelepek, kilincsművek beállítása, tömítések, fékbetétek cseréje stb.) elvégzése
– a felvonók nagyjavítási és felújítási munkáinak ellátása, a fő egységek cseréje és beállítása, valamint a
teljes villamos rendszer átépítése
Jellemző munkakörök:
– Felvonó-karbantartó, -szerelő
– Mozgólépcső-szerelő
– Személyfelvonó-szerelő
– Teherfelvonó-szerelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7624 Villanyszerelő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

7624 Villanyszerelő

.j
an

uá

Lakóházakban, ipari és gazdasági létesítményekben szereli vagy javítja az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert és a villamos hálózatba beköti a különböző fogyasztókat (villamos gépek, villanybojlerek,
szerszámgépek, világítástechnikai eszközök stb.).

al
an

20

11

Feladatai:
– a tervrajzok és huzalozási rajzok áttanulmányozása
– a védőcsövek falba süllyesztése vagy falra erősítése, az elosztódobozok, a kapcsolók, a biztosítékok, a
kapcsolószekrények és a világítástechnikai szerelvények felszerelése, a falban tett kár kijavítása
– a vezetőhuzalok lemérése és behúzása a védőcsőbe
– a megfelelő vezetővégek csupaszolása és összesodrása
– a fogyasztók bekötése és a bekötés helyességének ellenőrzése
– a védőföldelések kialakítása és a földelési ellenállás rendszeres ellenőrzése
– a villamosvezeték-rendszer meghibásodása esetén a hibahely behatárolása (zárlatos, szakadt vagy öszszeégett vezetékszakaszok, meghibásodott szerelvények, zárlatos fogyasztó, kiégett világítótestek
stb.) és javítása

at

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Épületvilágítás-szerelő
– Épületvillany-szerelő
– Érintésvédelmi ellenőr
– Karbantartó villanyszerelő
– Villámvédelmi szerelő

H

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7445 Villamossági szerelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7629 Egyéb építési, szerelési foglalkozások
Ide tartoznak a 762-es alcsoportból a máshová nem sorolható építési, szerelési foglalkozások.
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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763 Építési szakipari foglalkozások
7631 Építmény- és épületszigetelő
Magas- és mélyépítési létesítmények talajvíz, talajnedvesség, csapadékvíz és üzemi víz elleni szigetelését, valamint hang- és hőszigetelését készíti és javítja.

-tő

l.

Feladatai:
– épületek és építmények épületszerkezeteinek víz, csapadékvíz, talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésének elkészítése, a megépült létesítmények vízszigetelésének karbantartása és javítása
– épületek és építmények hang-, hőszigetelésének kialakítása, karbantartása és javítása
– utólagos szigetelési munkálatok végzése, szigetelőanyagok injektálással való beépítése
– sav, korrózió és lúg elleni szigetelési munkálatok végzése
– tartályok, csövek, vízmelegítők szigetelése
– hűtő- és légkondicionáló berendezések szigetelése

uá

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7632 Tetőfedő

r1

Jellemző munkakörök:
– Csapadékvíz elleni szigetelő
– Hangszigetelő
– Hőszigetelő
– Sav, korrózió és lúg elleni szigetelő
– Talajvíz elleni fólia- és műanyag-szigetelő
– Vízszigetelő

20

7632 Tetőfedő

al
an

Az épületek tetőszerkezetének fedését végzi, bontja, javítja és karbantartja a tetőt.

yt

Feladatai:
– fedőanyagok (cserép, pala, hullámlemez, műanyag lemez, nád, zsindely, zsúp stb.) felrakása és rögzítése a tetőszerkezetre
– tetőablakok, tartozékok elhelyezése

H

at

ál

Jellemző munkakörök:
– Cseréptetőfedő
– Hullámlemeztető-fedő
– Kéménytetőfedő
– Műanyaglemeztető-fedő
– Palatetőfedő
– Zsúp-, nád-, zsindelytetőfedő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7512 Nád- és fűzfeldolgozó
7612 Ács-állványozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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7633 Épület-, építménybádogos
Finomlemezekből épületfelszerelési tárgyakat (vödör, tepsi, teknő, mosófazék, szenesveder stb.) és épületbádogos szerkezeteket (csapadékvíz-levezető csatorna, kupola, párkány, torony stb.) készít. Az épületeket bádoggal fedi és elvégzi az épületbádogos-szerkezetek felszerelését, javítását.
Feladatai:
– a célnak megfelelő méretű és vastagságú (acél, horganyzott acél, alumínium, vörösréz, horgany, ónozott acél, ólom stb.) fémlemezek, a különböző anyagból (vas, műanyag, azbesztcement stb.) készült
csövek és egyéb kisegítő tartozékok kiválasztása
– a bádoglemezlapok szemrevételezése és a horpadások kiegyengetése
– a kívánt formák felrajzolása és hajlítása, az így adódó elemek összeszegecselése vagy forrasztása
– az elkészült munkadarabok felszerelése épületekre

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7632 Tetőfedő

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Bádogos
– Díszműbádogos
– Homlokzati bádogos
– Műhelybádogos
– Szellőzőbádogos
– Tetőbádogos
– Tetőfedő-bádogos

20

7634 Burkoló

al
an

Különböző építmények, épületek függőleges és vízszintes felületeinek hideg, illetve meleg tapintású burkolatát készíti, javítja vagy bontja.

H

at

ál

yt

Feladatai:
– épületek aljzatára, külső homlokzatára és belső falfelületeire, valamint tartályok, medencék belső falára hideg tapintású burkoló lapok felhelyezése
– parketta, szőnyegpadló, műanyag padló elhelyezése
– a szükséges anyagmennyiség meghatározása
– a burkolandó felület előkészítése, letisztítása
– a burkolólapok méretre vágása, elhelyezése, ragasztása
– fugázás, a burkolólapok letisztítása
– parkettacsiszolás, -lakkozás

Jellemző munkakörök:
– Csempéző
– Díszítőmozaik-burkoló
– Épületburkoló
– Fapadló- és műanyagburkoló
– Hajópadló-készítő
– Hidegfal- és padlóburkoló
– Homlokzatburkoló
– Műanyagpadló-burkoló
– Padlókészítő
– Parkettázó
– Szőnyegpadló-burkoló
– Üvegburkolat-készítő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7611 Kőműves
7631 Építmény- és épületszigetelő
7636 Kőfaragó, épületszobrász, műköves
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7635 Festő és mázoló
Ipari, mezőgazdasági stb. létesítmények, köz- és lakóépületek külső és belső felületét vonja be különböző
védő- vagy díszítőanyaggal, pl. festékkel, tapétával.

.j
an
11

20

Jellemző munkakörök:
– Csőradiátor-mázoló
– Épületfestő, -mázoló
– Faszerkezet-mázoló
– Felületlakkozó
– Fémfestő, fémmázoló
– Fémszerkezet-mázoló
– Fényező és mázoló
– Szobafestő és mázoló, tapétázó
– Tapétázó (falkárpitozó)

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
– bevakolt falak, fém- és faanyagok, pl. ajtók, ablakok, kerítések, hidak és különböző acélszerkezetek
festése és mázolása
– falfelületek papír-, vászon- vagy műanyag tapétával való befedése
– a szükséges anyagmennyiség meghatározása
– a felület előkészítése, tisztítása, a hézagok, repedések kittelése, glettelése, vakolása
– festék kikeverése, a felület festése
– a tapéta méretre vágása, ragasztása

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

7636 Kőfaragó, épületszobrász, műköves

at

ál

Természetes vagy műkőből felépíti, burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát, falszerkezetét, pilléreit,
homlokzatát és gipszből díszítőelemeket készít.

H

Feladatai:
– a kőbányában kiválasztott kőtömbök elszállítása és szétvágása
– a vésővel megjelölt helyen vasékek elhelyezése, a kőtömbök kézi repesztése, faragása, alakítása és
megmunkálása
– a rajzok áttanulmányozása és a faragás kivitelezésének megtervezése
– a rajz felmásolása a kő felszínére, a kő kifaragása, a faragás felszínének csiszolása
– a műhelyben elkészített épületszerkezeti elemek elhelyezése az épületen
– az agyag megmintázása, gipszminta készítése, a gipszpép formába helyezése, a gipsz díszítőelem
megtisztítása, finomítása és elhelyezése az épületen
– a különböző épületszerkezetek (falszerkezetek, pillérek, lábazatok, külső vagy belső vízszintes felületek stb.) burkolása műkővel
– a műkő elkészítése vagy megvásárlása
– a lépcsőburkolatok, fallábazatok előregyártása, a beépítés helyén elvégzett méretre igazítása, csiszolása, a kész elemek lefektetése
– műkőből lábazatok készítése, a falak főbb méreteinek lemérése, a kövek kiválogatása, habarcsbevonat
készítése, a műkő malterágyba fektetése, vízmértékbe állítása, a kövek közti hézagok kifugázása

334

– az épületek falain lévő műkőfelületek javítása, a megsérült blokkok cseréje, az illesztések közti fugázat helyreállítása

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7634 Burkoló

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Beton- és műkőáru-készítő
– Gépi kőcsiszoló
– Gépi kőfaragó
– Gépi műkőcsiszoló
– Gipsz- és terrakottaszobrász
– Kézi kőcsiszoló
– Kézi kőfaragó
– Kézi műkőcsiszoló
– Kőcsiszoló
– Kőlapburkoló
– Kőszélező
– Kővésnök
– Műkőadalék-keverő
– Műkőadalék-keverő és -előkészítő
– Műkőelhelyező
– Műkő-előregyártó
– Műkőfaragó
– Műkőkészítő
– Sírkőkészítő

20

7637 Kályhás

al
an

Megépíti, újraépíti és javítja a cserépkályhákat és kandallókat.

yt

Feladatai:
– a kályha, kandalló helyének, nagyságának, fűtőfelületének meghatározása és kijelölése
– alap és talapzat készítés, a kályha felépítése, szerelvények felszerelése, füstjáratok kialakítása

H

at

ál

Jellemző munkakörök:
– Cserépkályha-építő
– Cserépkályhás
– Kandallóépítő
– Kályhahézagoló és -letisztító
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7611 Kőműves
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7638 Üvegező
Kivágja, illeszti és felszereli az üvegtáblákat, üvegfalakat, illetve tükröket épületek, aluljárók és ipari létesítmények ablakaiba, ajtaiba, falszerkezeteibe és mennyezetébe, valamint képkeretekbe, mozgatható és
beépített bútorokba, közlekedési járművekbe.

335

Feladatai:
– üveglapok kiválogatása, méretre vágása, ablakok, ajtók kereteibe vagy épületek más helyeire helyezése, tömítése és rögzítése
– épületszerkezetek részét képező üvegtáblák, illetve tükrök felszerelése az épületek homlokzatára, falára és mennyezetére
– előre gyártott üvegelemek összeállítása és szerelése pl. forgóajtónak, kirakatnak vagy zuhanyzófülkének
– hőszigetelő üvegezés, illetve utólagos hőszigetelés
– drótüvegezés
– képek üvegezése, keretezése

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Ablaküvegező
– Épületüvegező
– Faszerkezet-üvegező
– Fémszerkezet-üvegező
– Járműüvegező
– Páramennyezet-üvegező
– Portálüvegező
– Tetőszerkezet-üvegező
– Üvegajtó-szerelő
– Üveges
– Vasbetonszerkezet-üvegező
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7524 Üveggyártó
8143 Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
7639 Egyéb építési szakipari foglalkozások

al
an

Ide tartoznak a 763-as alcsoportból a máshová nem sorolható építési szakipari dolgozók.

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

764 Mélyépítő-ipari foglalkozások

at

7641 Útépítő, útkarbantartó

H

Utakat épít, közúti műtárgyakat (hidak, alagutak, viaduktok, hangszigetelő falak stb.), úttesttartozékokat
(korlátok, kerékvetők, útjelzők) és a közúti forgalom biztonságát szolgáló létesítményeket hoz létre.
Feladatai:
– az út nyomvonalának kijelölése, az útban lévő kőzetek eltávolítása (robbantás), a munkaterület elegyengetése, a közúti műtárgyak létesítéséhez szükséges föld- és építési munkák elvégzése
– az úttükör méreteinek és minőségének ellenőrzése
– az út teherbíró-képességét meghatározó alépítmény és a felső útburkolat elkészítése
– az aszfalt elterítése, elegyengetése, érdesítése és az útburkolati jelek felfestése
– az úttesttartozékok (korlátok, kerékvetők, útjelzők stb.) és a közúti forgalom biztonságát szolgáló létesítmények elkészítése
– karbantartási munkák ellátása, a kikopott vagy az időjárás viszontagságai miatt megrongálódott úttestek foltozása, közművek vagy villamos kábelek javítása esetén az útfelületet felbontása és a munkálatok befejeződése után az aszfaltozás helyreállítása
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-tő
r1
uá

.j
an

Jellemző munkakörök:
– Aszfalt- és bitumengyártó
– Aszfaltfinisher mellett profilképző és -igazító
– Aszfaltozó és útépítő
– Betonburkolat-kazettázó
– Betonhézagvágó
– Hengereltaszfalt-lehúzó
– Kátrány-, bitumenpermetező
– Kövező
– Közúti karbantartó
– Makadámút-építő
– Optikaivezetősáv- és vágányzónabetonelem-elhelyező
– Szegély betongerenda-zsaluzatát beállító
– Szegély- és úttesttartozék-elhelyező
– Színesaszfalt-bedolgozó
– Színesaszfaltfőző
– Útalapkészítő
– Útburkoló
– Útfelületfestő
– Útfenntartó

l.

– kőburkolatok készítése, a kövek méretre fűrészelése vagy hasítása, durva homok vagy kőpor ágyazat
készítése, a kövek hézagmentes lerakása, döngölése, elegyengetése és a rések kitöltése
– a csapadékvíz és az esetleges járműforgalom hatására megsüllyedt kőburkolatok újrarakása, az eltört
kövek kicserélése

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8321 Nehézföldmunkagép-kezelő
8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő
9140 Kubikos

al
an

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
7642 Vasútépítő, vasútkarbantartó

yt

Feladata a terep előkészítése, a töltés kiépítése, műtárgyak létesítése, a vasúti vágányok lefektetése és
karbantartása.

H

at
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Feladatai:
– a tereprendezési munkák (töltés, bevágás, szeletszelvény építése stb.) elvégzése, az alépítmények (hidak, alagutak, támfalak, bélésfalak, vízvezető árkok, szivárgók, aknák, peronok, átjárók stb.) létrehozása
– zúzott kőből teherbíró ágyazat készítése, a sínmezők egymáshoz erősítése, az ágyazat tömörítése és
feltöltése
– a pályaépítési munkákat (vágányfektetés, sínfűrészelés, lyukak kifúrása, összeerősítés, tömörítés stb.)
végző géplánc (gépi mozgó pályaépítő szakasz) kezelése és felügyelete
– szerszámok és anyagok szállítása pályakocsival vagy motoros tehervágány-gépkocsival
– vasúti szakaszok karbantartása
– a pálya állapotát vizsgáló ultrahangos sínvizsgáló szerelvény (felépítményi mérőkocsi) vezetése, a
szükséges mérések elvégzése (nyomtávolság alakulása, a sínfelszín változása, a túlemelési és síntorzulási hibák stb.) és ábrázolása grafikonon
– a felügyeletére bízott vasútépítő és -karbantartó munkáscsapat szakmai irányítása
Jellemző munkakörök:
– Alj- és sínfektető, sínlekötő
– Ágyazatkészítő és -tömörítő
– Kitérőcserélőgép-kezelő
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–
–
–
–
–
–
–
–

MÁV-vonalgondozó
Pályafenntartó
Pályamunkás
Sínhegesztőgép-kezelő
Vasúti pályamunkás
Vágányépítő
Vágánymezőbontó, vágányfektető
Vágányszabályozógép-kezelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő
9118 Váltótisztító
9140 Kubikos

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

7643 Hídszerkezet-építő

uá

Acélból és fémekből hídszerkezeteket, épülettartó vázelemeket épít, szerel, javít és karbantart.

20

al
an

Jellemző munkakörök:
– Hídprovizórium-építő
– Hídszegecselő

11

.j
an

Feladatai:
– nagyméretű vas-, acél- és alumíniumszerkezetek, áthidaló berendezések, épületszerkezetek készítése,
fenntartása és javítása
– hajótestek, hidak, daruk és oszlopok készítése, fenntartása és javítása
– a nagyméretű terek áthidalására, szerkezetek összeszerelésére állványzatok építése, szerelése, majd
bontása
– a szerkezeti elemek helyére emelése, illesztése, beállítása, fúrása, csiszolása, alakítása, csavarozása,
szegecselése, hegesztése, illetve egyéb kötési móddal való véglegesítése

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7421 Lakatos
7612 Ács-állványozó
8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

7644 Csővezeték-építő
Agyag, beton, öntöttvas, műanyag vagy egyéb anyagokból készült csöveket fektet és szerel össze, hogy
csatornákat építsen csapadékvíz, szennyvíz, illetve víz elvezetésére.

Feladatai:
– a csatorna nyomvonalának megfelelően kiásott árok elsimítása, lejtésbe állítása
– a csődarabok árokba helyezése, beállítása és rögzítése
– a cső anyagától függően a csődarabok összekapcsolása cementhabarcs kiöntéssel, hegesztéssel
– különböző szerelvények és idomok felszerelése, a szakaszoló- és tisztítóaknák kiépítése
– monolit szerkezetű csatornák, csatornarendszerek építése, zsaluzatok készítése, beton keverése és a
zsaluzatba dolgozása, valamint a beton utókezelése
Jellemző munkakörök:
– Csatornafektető
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– Csővezeték-kitűző
– Monolitszerkezetű csatornát építő
– Nyomócsővezeték-építő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7621 Vezeték- és csőhálózat-szerelő
7645 Vízépítési foglalkozású
8232 Csatornaüzemi gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

l.

7645 Vízépítési foglalkozású

r1

-tő

A víz kitermelése, szállítása, elvezetése és tisztítása céljából különböző vízgazdálkodási létesítményeket
(vízművek, csatornahálózat, kő- és rőzseművek, árvízvédelmi töltések, gátak szennyvíztisztító telepek
stb.) hoz létre.

20

11

.j
an

uá

Feladatai:
– kútfúrási munkák ellátása, a próbaszivattyúzás elvégzése, a kút átadása
– a víz (nyers-, ivó-, termál- és szennyvíz) szállítására alkalmas közművek építése és az ezzel összefüggő szerelési munkák elvégzése
– földművek (árkok, töltések stb.) létrehozása és a föld erózióját megakadályozó burkolatok (gyep, fűzfacserje sövény, beton, kő stb.) kialakítása
– terméskőből, betonból és vasbetonból a vízszabályozás és a közlekedés számára szórt, rakott vagy
épített művek létrehozása
– a mezőgazdaság számára szennyvízzel vagy tiszta vízzel működő öntözési rendszerek kialakítása
– a tavak és vízfolyások karbantartása, iszaptalanítása
– munkavezetői és a befejezett létesítmény átadásával összefüggő adminisztrációs teendők ellátása
– kisebb építési műveletek befejezése után gazdasági elszámolás készítése

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Földműépítő munkás
– Gátépítő
– Kő- és rőzseműépítő munkás
– Kútépítő munkás
– Vízközműépítő munkás

at

ál

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7644 Csővezeték-építő
8325 Kútfúrógép-kezelő
9140 Kubikos

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

7649 Egyéb mélyépítő-ipari foglalkozások
Ide tartoznak a 764-es alcsoportból a máshová nem sorolható mélyépítő-ipari dolgozók.
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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8 GÉPKEZELŐK, ÖSSZESZERELŐK, JÁRMŰVEZETŐK

81

FELDOLGOZÓIPARI GÉPEK KEZELŐI
811 Élelmiszer-ipari, ital-, dohánygyártó gépek kezelői
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő

l.

Az élelmiszergyártás legkülönbözőbb területein (hús, tej, gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök feldolgozása, édesipari, sütőipari termékek készítése) felügyeli és kiszolgálja az automatizált gépi berendezéseket.

H
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Jellemző munkakörök:
− Baromfidörzsgép-kezelő
− Cukorgyártósori gépkezelő
− Cukorrépaszelet-szárító kezelője
− Csokoládéadagoló-gép kezelője
− Csokoládéöntő-gép kezelője
− Csokoládétáblázó-gép kezelője
− Desszertvágógép kezelője
− Édesipari formázógép-kezelő
− Élelmiszer-ipari autoklávkezelő
− Konzervipari automatagépcsoport-kezelő
− Konzervipari porítógép-kezelő
− Konzervipari szárítógép-kezelő
− Konzervipari szárítógép-kiszolgáló
− Melaszcukortalanító berendezés kezelője
− Szárítógép-kezelő
− Tartósítóipari hűtőgépkezelő
− Termosztátkezelő
− Tojástörőgép-kezelő
− Vajköpülő félautomata gép kezelője

.j
an

uá

r1

-tő

Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (tisztítás, aprítás, lényerés, sütés, főzés, hűtés,
csomagolás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása, tisztítása, sterilizálása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása, a gépek alapanyaggal való ellátása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások elvégzése (dugulás,
torlódás megszüntetése, élelmiszerbe került idegen anyagok eltávolítása, megváltozott gyártási paraméterek, hőmérséklet, nyomás visszaállítása stb.)

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7212 Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó
7213 Növényolajgyártó
7214 Tejfeldolgozó
7215 Malomipari munkás
7216 Sütő-, tésztaipari munkás, pék
7217 Cukoripari munkás
7218 Édesipari termékgyártó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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8112 Italgyártó gépkezelő
Az italgyártás területén felügyeli és kiszolgálja az automatizált gépi berendezéseket.

-tő
r1
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an

Jellemző munkakörök:
− Gyümölcslészűrő-gép kezelője
− Gyümölcsprésgép-kezelő
− Keményítőgyári centrifuga-kezelő
− Keményítőgyári dagasztógép-kezelő
− Keményítőgyári kimosógép-kezelő
− Keményítőgyári szeparátorkezelő
− Palackozógép-kezelő
− Szeszipari szeparátorkezelő
− Szeszipari vákuumdobszűrő-kezelő

l.

Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (tisztítás, darálás, zúzás, szeletelés, sajtolás,
hűtés, fűtés, besűrítés, szűrés, palackozás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása, tisztítása, sterilizálása
− a gyártás folyamatosságának biztosítása, a gépek alapanyag-ellátása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások elvégzése (dugulás, torlódás megszüntetése, eltávolítása, megváltozott gyártási paraméterek, hőmérséklet, nyomás visszaállítása stb.)

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7221 Szesz-, szeszesital-gyártó
7222 Bor-, pezsgőgyártó
7223 Sörgyártó
7224 Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8113 Dohánygyártó gépkezelő

yt

Felügyeli és kiszolgálja a cigaretta- és szivarféleségek, illetve a pipadohány előállítását végző automatizált gépi berendezéseket.

H
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Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (dohány-előkészítés, kocsányozás, hűtés, fűtés, fermentálás, szárítás, filterfelrakás, illatosítás, ragasztás, csomagolás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása, a gyártás folyamatosságának biztosítása (dugulás, torlódás megszüntetése, idegen anyagok eltávolítása stb.)a gépek alapanyaggal való ellátása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete, a hatékonyság biztosítása (gépkihasználtság, anyagfelhasználás stb.)
− a technológiai folyamat módosítása (megváltozott gyártási paraméterek, hőmérséklet, nyomás beállítása stb.) vezetői utasításra
Jellemző munkakörök:
− Cigarettagyártó gépmester
− Dohánygyári gépsorkezelő
− Dohánygyári gépvezető
− Dohánygyári gyorsgőzfejlesztő-kezelő
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− Dohányprésszekrény kezelője
− Dohányvágógép-kezelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7230 Dohánygyártó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

812 Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozók
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

-tő

l.

A textilipari (pamut-, rostkikészítő-, len-, kender- és jutaipar, gyapjú-, selyem- és rövidáruipar) vállalkozásoknál kezeli és felügyeli a gépi berendezéseket.
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Jellemző munkakörök:
− Cérnázógép-kezelő
− Fonatológép-kezelő
− Láncfonalkötöző-gép kezelője
− Műgyantás hőfixálógép kezelője
− Műgyantás kondenzálógép kezelője
− Nyírógépkezelő
− Nyújtógépkezelő
− Orsózógép-kezelő
− Polírozógép-kezelő
− Textilgőzölő-kezelő
− Textilhengernyomó-gép kezelője
− Textilkalandergép-kezelő
− Textilszárítógép-kezelő
− Textiltűzőgép-kezelő

.j
an
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Feladatai:
− a technológiai előírások és a gép vagy berendezés kezelési utasításának betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (rostnövény-feldolgozás, fonás-előkészítés,
fonás, szövés-előkészítés, szövés, textilfehérítés, festés, nyomás és kikészítés, szőnyeg-, cipőfűző-,
szalag-, csipke-, függönykészítés stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (gépek etetése, orsócsere, fonalszakadás, tűhiba, tűtörés megszüntetése, szövéshiba kiküszöbölése, gép tisztítása, olajozása,
végáru levétele stb.) elvégzése

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7311 Rostnövény-feldolgozó
7312 Fonó
7313 Szövő
7314 Kötő
7315 Textilfestő, -nyomó, -kikészítő
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó
A textilruházati és kötszövőipari vállalkozásoknál kezeli és felügyeli a gépi berendezéseket.
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Jellemző munkakörök:
− Daraboló-, vágószabász, kivágógép-kezelő
− Gépi szabó
− Gombfelvarró
− Gomblyukasztó
− Gomblyukvarró
− Hímző, cakkozó automata kezelője
− Interlockgép-kezelő (konfekcióipari)
− Konfekcióipari ragasztógép kezelője
− Patentozó
− Rövid és hosszú varratú automatagép kezelője
− Szalagbeadó
− Varrodai gépkezelő

l.

Feladatai:
− a technológiai előírások és a gép vagy berendezés kezelési utasításának betartása
− a gyártási technológia egy jól körülhatárolt részfeladatának (gépi szabás, a kiszabott darabok összetűzése, gépi varrás, letisztázás, szegés, gomblyukkészítés, gombok felvarrása, gépi hímzés, bélésbevarrás, vállvattabevarrás, lánckötő, lánchurkoló, körhurkoló, síkkötő, síkhurkoló kezelése, vasalás stb.)
elvégzése
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (orsócsere, fonalszakadás, tűhiba, tűtörés megszüntetése, a gép tisztítása, olajozása, végáru levétele stb.) elvégzése

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7321 Szabó, varrónő, modellkészítő
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

al
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8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Felügyeli és kiszolgálja a különböző állatokról lenyúzott bőrök tartósítását és kikészítését végző gépi berendezéseket.
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Feladatai:
− a technológiai utasítások betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (áztatás, sózás, meszes kezelés, pácolás, víztelenítés, bőrfaragás, csiszolás, fényezés, puhítás, színezés) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása és a gépek alapanyaggal való ellátása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és műszeres ellenőrzése (hőmérséklet, nedvesség,
bőrvastagság mérése stb.), a szükséges beavatkozások elvégzése
− a nyersbőrök áztatását, sózását, meszes kezelését és cserzését végző keverőgépek és forgótartályok
működtetése
− a fellazított zsíradékokat és szőröket eltávolító húsológépek kezelése
− a bőröket szárító gépi berendezések üzemeltetése
− a bőrök puhítását, kikészítését végző faragó-, csiszoló-, polírozó- és vasalógépek kezelése
− a bőrök festése szórópisztollyal
Jellemző munkakörök:
− Bőrdíszműárukat gyártó gépi tűző
− Bőrfestékszórógép-beállító
− Bőripari gépi vasaló

343

−
−
−
−
−

Bőrszínezőgép-kezelő
Gépi bőrcsiszoló
Gépi bőrfaragó
Gépi bőrfényező, bőrüvegelő, bőrpolírozó
Gépi húsoló, -zsírtalanító

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7324 Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
7331 Tímár, bőrkikészítő
8124 Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

8124 Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

r1

Felügyeli és kiszolgálja a cipőgyártásban alkalmazott gépi berendezéseket.

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Feladatai:
− a gyártási technológia egy jól körülhatárolt részfeladatának (perforálás, béléskasírozás, felsőbőregyenlítés, tétel-összeállítás, bélésbőrvágás, színezés, talpbélés-összeragasztás, sarok-összeállítás stb.)
elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (indítás, leállítás stb.)
elvégzése
− a talp, a felsőrész és a járófelület alkatrészeinek kiszabása géppel
− a bőr megmunkálása (élezés, behajtás, tűzés) speciális gépeken
− a cipő alkatrészeit formáló kalapáló- és kontúrpréselő gépek kezelése
− a felsőrészt és a talprészt összeerősítő faszegező és talpvarró vagy vulkanizáló gépek működtetése
− maró-, csiszoló- és fényezőgépekkel a befejező műveletek elvégzése
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Jellemző munkakörök:
− Alsó-, felsőtalpcsákozó
− Bélésbőrvágó
− Bélés-hőlégvasaló
− Béléskasírozó
− Béléstűző
− Borzoló
− Bukkoló
− Cipőappretáló
− Cipőbefűző
− Cipőfelsőrészbélés-vágó
− Cipőipari felsőrész-szabász
− Cipőipari talpkenő
− Cipőtömő
− Cvikkoló
− Csákozó
− Csizmaszár-kifordító
− Dopplizó
− Felsőbőr színező
− Gépi sarkaló
− Hegesztő, prégelő
− Kapli- és közbélés-bevasaló
− Préselő
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− Stancoló
− Talpbélés-beragasztó
− Tűzödei ragasztó
− Vászonbélésvágó
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7335 Cipész, cipőkészítő, -javító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

-tő

l.

Felügyeli és kiszolgálja a fűrészüzemek, illetve a sorozatgyártást végző faipari vállalkozások technológiai
gépsorait, berendezéseit.
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Jellemző munkakörök:
− Bútorlapszárító
− Csiszológép-kezelő
− Csomagolóeszköz-készítő asztalos
− Enyvezettlemezprés-vezető
− Enyvfelhordógép-kezelő
− Fafogazó marós
− Faforgácslap-gyártó
− Faipari csiszológép-kezelő
− Faipari gépmunkás
− Faipari gyalugépkezelő
− Farostlemezgyártó
− Fasorozatfúrós
− Furnérprésvezető
− Fűrészgépkezelő
− Gyufagyártó
− Gyufásdoboz-készítő gépkezelő
− Írószerbélfúró
− Ládapántoló
− Ládaszegező
− Ládatűzőgép-kezelő
− Parkettagépmunkás
− Pozdorjalap-készítő

11
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Feladatai:
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (furnér préselése, pozdorjalap gyártása, csiszológép, körfűrész, szalagfűrész, gyalugép, faipari marógép, faipari fúrógép, faipari fogazógép,
láncosfűrészgép, keretfűrészgép, eszterga kezelése stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása, beállítása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (sérült szerszámok
cseréje, a fában lévő idegen anyagok, szögek eltávolítása, előtolási sebesség, hőadagolás, préselési idő
megváltoztatása stb.) elvégzése
− a megmunkálandó faanyag elhelyezése és rögzítése a gép tárgytartó asztalán
− a berendezés beállítása, a próbadarab megmunkálása, szükség esetén a beállítás módosítása
− a faanyag megmunkálása és a késztermék leszedése

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7341 Bútorasztalos
7342 Épületasztalos
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7346 Faesztergályos
8126 Papíripari gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8126 Papíripari gépkezelő
Felügyeli és kiszolgálja a papíripari alapanyagok és alapanyagokból készült termékek (különböző minőségű papírok, kartonok, lemezek) előállítását végző automatikus berendezéseket.
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Jellemző munkakörök:
− Facellulózfőző
− Feloldókezelő
− Hullámlemez dobozhoz stanckészítő
− Iratrendező-készítő
− Irkaspirálozó
− Kartonlemezgyártó
− Kartonlemez-sajtoló
− Kausztifikáló (papíripari)
− Lúgregeneráló
− Mángorlógép-kezelő (papíripari)
− Nedvesfahántoló-kezelő
− Papírgépvezető
− Papírgyártó gépsor kezelője
− Papíripari faaprító
− Papíripari hollandi molnár
− Papírvágógép-kezelő
− Rongycellulózgyártó
− Segédanyag-előkészítő
− Szalmacellulóz-főző
− Szalvétapapír-feldolgozó
− Tekercsvágógép-vezető
− Zacskókészítő

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (alapanyag-tisztítás, aprítás, főzés, őrlés, keverés, víztelenítés stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártásban használt anyagok továbbítása szivattyúkkal
− a tűz- és balesetvédelmi előírások betartása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gazdaságos anyag-, illetve energiafelhasználás és a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (grammsúly- és nedvességszabályozás, segédanyagok adagolásának megváltoztatása a cellulózpép kémhatásának és egyéb
jellemzőinek megfelelően stb.) elvégzése

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8127 Nyomdaipari gépkezelő
A nyomdaipari vállalkozásoknál felügyeli és kiszolgálja a nyomat készítését végző gépi berendezéseket.

346

Feladatai:
− a rábízott gépek, berendezések ápolása (olajozás, zsírzás, tisztítás stb.) és beállítása (nyomó- és
festékezőmű beállítása, gyorssajtóknál lemezcsere, gumicsere stb.)
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat folyamatosságának biztosítása
− a nyomtatáshoz szükséges színek kikeverése, a nyomóforma gépbe helyezése és a nyomtatványra, illetve a papírra jellemző gyártási paraméterek (példányszám, tekercsszélesség, nyomásszélesség, hengerkerület, papírvastagság stb.) beállítása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (beszáradás megakadályozása, színadagolás korrigálása stb.) elvégzése

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7351 Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
7352 Nyomdász
7353 Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő
7354 Könyvkötő

uá
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l.

Jellemző munkakörök:
− Domborcímkenyomó gép kezelője
− Fóliaragasztógép-kezelő
− Magasnyomógép-kezelő
− Mélynyomógép-kezelő
− Papírstancológép-kezelő
− Rotációsgép-kezelő
− Síknyomógép-kezelő
− Szitanyomógép-kezelő

8129 Egyéb könnyűipari gépkezelők és gyártósor mellett dolgozók

al
an

Ide tartoznak a 812-es alcsoportból a máshová nem sorolható könnyűipari gépkezelők és gyártósor mellett dolgozók.
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Jellemző munkakörök:
− Azbesztkaucsukgyártó
− Azbesztkesztyű-horgoló
− Rostalapúműbőr-készítő
− Rostalapúműbőr-konfekcionáló

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

813 Vegyiparialapanyag- és termék-gyártók, gépkezelők
8131 Kőolaj-feldolgozó gépkezelő
Kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin, petróleum, gázolaj) kenőanyagokat, olajszármazékokat
(paraffin, vazelin, pakura, bitumen) és a petrolkémiai vállalkozások számára alapanyagokat előállító gépi
berendezéseket.
Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
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Jellemző munkakörök:
− Benzinreformáló-kezelő
− Bitumenkeverő
− Bitumenmelegítő
− Bunkerkezelő
− Csőkemencefűtő
− Derítőkezelő
− Desztillátor (kőolajipari)
− Fáklyakezelő
− Füstgázhasznosító berendezés kezelője
− Inertgázkezelő
− Kénhűtődob-kezelő
− Kénmentesítő-kezelő
− Kőolajderítő-kezelő
− Kőolaj-feldolgozó, -finomító
− Kőolajipari etilező
− Kőolajipari savazó, finomító
− Kőolajipari táblakezelő
− Oktángépkezelő
− Paraffinfinomító
− Pentánkezelő
− Raffinációs munkás
− Sómentesítő

r1

-tő

l.

− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (beérkező nyersolaj átvétele, regisztráló műszerek leolvasása, ellenőrzése, kőolajadalékok kimérése, lepárlóberendezések kezelése, fáklya kezelése stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő kisebb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (hőmérséklet, nyomás
beállítása stb.) elvégzése
− a kőolaj ülepítése tartályokban, a szilárd halmazállapotú szennyeződések eltávolítása
− a kőolaj kezelése emulzióbontó vegyszerekkel
− az olaj centrifugálása és tovább tisztítása villamos áram alkalmazásával
− a megtisztított nyersolaj hevítése csőkemencékben
− a folyamatos üzemű lepárlótornyok üzemeltetése
− a kőolajpárlatok szétválasztása, elvezetése, lehűtése és tárolása
− a torony tetején gőz formájában távozó benzinpárlatok cseppfolyósítása kondenzátorhűtőkben
− a kőolajpárlatok finomítása fizikai és vegyi eljárásokkal (savazás, szappanosítás, adalékok hozzákeverése stb.)
− kenőanyagok, kőolajszármazékok és petrolkémiai alapanyagok előállítása

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7121 Olajbányász
8132 Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

8132 Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő
Kezeli és felügyeli a gázgyártó vállalkozások, gázgyűjtő állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok
gépeit, berendezéseit.
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Jellemző munkakörök:
− Benzolfeldolgozó (fenol, toluol, xilol)
− Elegykészítő (koksz- és gázgyártó)
− Fedélnyitó-kezelő (kokszgyártó)
− Gázbontókezelő (gázgyári)
− Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomás-szabályozó
− Gázgyári gázkarburáló
− Gázgyári vízgyűjtőkezelő
− Gázhálózati ellenőr
− Gázkondenzáló, -hűtő
− Gáztartókezelő
− Kátrányfeldolgozó (naftalin, útikátrány, szurok, töltőolaj)
− Kátránytisztító
− Koksz- és gázgyártó
− Kokszolókamra-kezelő
− Kokszolókemence-felszállócsőkezelő
− Kokszolókemence-hőfokmérő
− Nedvesszén-előkészítő
− Oltókocsi-kezelő
− Szén-flotáló, széniszap-ülepítő
− Szénmosó
− Szénszárító
− Széntörő-kezelő

l.

Feladatai:
− mesterséges úton létrehozott gáz előállítása rossz minőségű szénből, koksz képződésével
− a tolózárak és szelepek állásának, valamint a bontáshoz szükséges sűrített levegő nyomásának ellenőrzése, műszakkezdést vagy munkavégzést megelőzően
− a feldolgozásra váró szén aprítása, tisztítása gépek segítségével
− a kemencék ellátása szénnel és a kellőképpen felhevült, kigázosodott koksz kiürítése, lehűtése, majd
oltógödörbe szállítása
− a gáz kalóriaértékének tűréshatárok között tartása
− a kokszot osztályozó berendezések (adagolószalag, törőhenger, vibrátor) kezelése és karbantartása
− a földgázkitermelő kutak technológiai berendezéseinek működtetése
− a gázfogadó állomások műszereinek figyelése és állásukról napló vezetése
− az ütemtervnek megfelelő nyomásviszonyok és a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása
− a gázhálózat ellenőrzése és az esetleges gázömlések elhárítása

at

ál

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8131 Kőolaj-feldolgozó gépkezelő

H

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő
Kezeli és felügyeli a szerves vagy szervetlen vegyi alapanyagokat gyártó gépi berendezéseket.
Feladatai:
− vegyi alapfolyamatok elvégzése (oxidáció, redukció, halogénezés, nitrálás, észterezés, fermentáció,
hidrolízis stb.)
− alapanyagokból oldószerek és egyéb segédanyagok felhasználásával alacsony feldolgozottságú vegyi
termékek előállítása
− vegyi folyamatok elvégzése előtt a kiindulási anyagok előkészítése, tisztítása és finomítása fizikai
úton (keverés, ülepítés, szűrés, centrifugálás, aprítás, homogenizálás, bepárlás, kristályosítás, desztillálás, abszorbeálás, extrahálás, hűtés, fűtés stb.)
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Jellemző munkakörök:
− Ammonizáló, klórmetilező
− Cellakezelő
− Cián-előkészítő, ciánvíz-megsemmisítő
− Denitráló-koncentráló
− Eviporgyártó
− Fémstearátgyártó
− Formaldehidgyártó
− Glicerinbesűrítő
− Glicerindesztilláló
− Hipógyártó
− Iparitisztítószer-gyártó
− Klórcseppfolyósító, klórszárító
− Lanolingyártó
− Metaszilikát-gyártó
− Nitráló
− Reonitmosó, -szűrő, -semlegesítő
− Sósavgyártó
− Szerves-, szervetlenvegyianyag-gyártó
− Vegyiparioldószer-kezelő
− Víz-ionmentesítő

l.

a késztermékek csomagolása és ellenőrzése
a rábízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása
a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása, a gépek alapanyaggal való ellátása
a rábízott berendezés működésének műszeres ellenőrzése (mennyiségmérő, szintmérő, nyomásmérő,
hőmérsékletmérő) és a szükséges szabályozási feladatok (hőmérséklet, nyomás, tömeg, térfogat, térfogatáram, pH, koncentráció stb.) elvégzése
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8134 Gyógyszergyártó gépkezelő
8135 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gépkezelő

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

ál

8134 Gyógyszergyártó gépkezelő

at

Felügyeli és kiszolgálja a gyógyszerkészítményekhez alapanyagokat vagy ezen alapanyagokból tablettákat, kenőcsöket, injekciókat, porokat és oldatokat előállító gépi berendezéseket.

H

Feladatai:
− a gyártási technológia egy jól körülhatárolt részfeladatának (gyógyszeralapanyag-gyártás, homogenizálás, oldatkomponensek összemérése, keverése, szűrése steril körülmények között, gyógyszerfermentálás, gyógyszersterilizálás, gyógyszerampulla-forrasztás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a rábízott berendezések működésének ellenőrzése mérésekkel
− a szükséges beavatkozások (hőmérséklet, nyomás, vegyhatás stb. beállítása) elvégzése
Jellemző munkakörök:
− Gyógyszeralapanyag-gyártó
− Gyógyszerampulla-töltő, -forrasztó
− Gyógyszerdrazsírozó

350

l.

Gyógyszer-fermentációs finomfeldolgozó
Gyógyszer-fermentációs nyersfeldolgozó
Gyógyszerfermentor-kezelő
Gyógyszergyártó
Gyógyszer-homogenizáló
Gyógyszerkenőcs- és -kúpgyártó
Gyógyszer-liofilizáló
Gyógyszeroldat-készítő
Gyógyszer-sterilizáló
Gyógyszertablettázó
Liofilizáló oltóanyagot készítő
Lisztalapú tápszert készítő
Tápszergyártó
Vérbekeverő
Vérfeldolgozó, oltóanyag-termelő
Vitamin-előkészítő

-tő

−
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő

8135 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gépkezelő

11

Felügyeli és kiszolgálja a műtrágya- és növényvédőszer-gyártás területén alkalmazott gépi berendezéseket.
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Feladatai:
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (mérés, desztillálás, szűrés, centrifugálás,
hidrolizálás, észterezés, halogénezés, nitrálás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása, a gépek alapanyaggal való ellátása
− a műszerek (mennyiségmérő, szintmérő, nyomásmérő, hőmérsékletmérő) leolvasása, a rábízott berendezések felügyelete, a szükséges beavatkozások elvégzése
− a környezetében leggyakrabban előforduló, jellegzetes vegyipari gépek (szűrők, centrifugák, bepárlók
és szárítók stb.), valamint ezek segédberendezéseinek (szivattyúk, hőcserélők, keverők stb.) kezelése

H

at

Jellemző munkakörök:
− Ammónia- és karbonátszivattyú-kezelő
− Ammóniagyári ammónianívó-kezelő
− Ammóniagyári gázkeringetőszivattyú-kezelő
− Ammóniaüzemi légkompresszor-kezelő
− Ammóniaüzemi táblakezelő
− Ammóniavisszanyerő-kezelő
− Argonüzemi gázszétválasztó táblakezelő
− Dolomitoldó (műtrágyaüzemi bekeverőkezelő)
− Elégetőelem-kezelő
− Elnyelető levegőtisztító, toronykezelő (növényvédőszer-gyártó)
− Feltárókamra-kezelő (szuperfoszfát-üzemi)
− Fluidkemence-kezelő (kénsavüzemi)
− Gázbontóüzemi táblakezelő
− Hidrokarbonát-üzemi autoklávberendezés-kezelő
− Hoko töménysavüzemi szivattyú kezelője
− Karbamidüzemi táblakezelő
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−
−
−
−
−

Kálciumnitrát-gyártó, kőtéri adagoló
Kettősműtrágya-üzemi felszedőgép kezelője
Kettősműtrágya-üzemi mészsalétrom-előkészítő
Oxigénüzemi levegőkompresszor-kezelő
Rézlúgberendezés- és szivattyúkezelő
Szalmiákszeszgyártó berendezés kezelője
Széndioxidkompresszor-kezelő
Szénmonoxidkonverzió-kezelő
Szénsavmosó-kezelő

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

8136 Műanyag-feldolgozó

uá

A különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagból félkész és késztermékeket állít elő.
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Feladatai:
− lakk készítése műgyantából, lágyítók, higító anyagok és színezők hozzáadásával
− a polisztirol- és polietilén-termékeknél keletkező hulladék bedarálása és ismételt felhasználása
− por alakú vagy szemcsés műanyaghoz hőre keményedő műgyanta és a termék tulajdonságait a kívánt
irányban befolyásoló töltőanyagok (faliszt, cellulóz, kőzetliszt, textilvagdalék, színezőanyagok stb.)
adagolása
− a keverékből különféle idomdarabok sajtolása
− hőre lágyuló, darabos vagy szemcsés állapotú műgyantákból fröccsöntéssel és extrudálással csövek,
szalagok, lemezek, fóliák, flakonok, csomagolóanyagok és egyéb műanyag termékek készítése
− vázanyagok (papír, textília, üvegszálból készült szövet, nemez, furnérlemez stb.) és műanyag alapú
ragasztók felhasználásával nagy szilárdságú rétegelt műanyagok gyártása
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Jellemző munkakörök:
− Bakelitpréselő
− Briemgép-kezelő
− Excenterprésgép-kezelő
− Fóliahegesztő
− Függönykészítő (műanyag csíkokból)
− Gumioldat-készítő
− Hungarocell-daráló
− Műanyagalapanyag-feltöltő
− Műanyagcsákozó gép kezelője
− Műanyagcső-húzó, extrudergép-kezelő
− Műanyag-duplírozó (présgépen)
− Műanyagfeltáró (belső keverőn)
− Műanyagflakon-festő
− Műanyagkábelszalag-vágó
− Műanyag-kalanderező, -lemeznyújtó
− Műanyagkeverék-készítő
− Műanyagnadrág-patentozó
− Műanyag-perforáló, -hullámosító
− Műanyagsajtológép-kezelő
− Műanyagsorjázó (gépi)
− Műanyagszórófej- és -kupak-összeállító
− Műanyagtégely-, műanyagdoboz-készítő
− Nikecell-formasajtoló, -gépbeállító
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− Szatyorkészítő
− Vákuumformázó gép kezelője
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7514 Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
8137 Gumitermékgyártó, vulkanizáló

-tő

l.

Gumitermékgyártó gépek kezelésével és rendszeres felügyeletével, járművekhez, munkagépekhez szükséges gumiabroncsokat, tömlőket és egyéb gumitermékeket (hevedereket, kábeleket, kempingcikkeket,
védőruhákat, villamosszigetelő anyagokat, egészségügyi termékeket stb.) állít elő adott technológiai leírás alapján.
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Jellemző munkakörök:
− Autóköpenygyártó
− Autótömlőgyártó
− Bombírozó
− Drótaggregát-kezelő
− Drótgörgőző
− Festőhenger-készítő
− Gumiabroncs-készítő
− Gumifonalgyártó
− Gumigyári membránkészítő
− Gumilabdagyártó
− Gumiszivacsvágó
− Gumiszőnyeg-készítő
− Gumitapasz-készítő
− Kempingáru-felépítő
− Kempingárufúró
− Könnyűgumicikk-gyártó
− Laposgumi hajtószíjat összeállító
− Latexformaáru-centrifugáló
− Léggömbkészítő
− Légrugó-bombírozó
− Légzsák(airbag)-készítő
− Légzsák(airbag)-kihúzó
− Légzsák(airbag)-spriccelő
− Mártottgumiáru-főző, -szárító
− Mélyfúrótömlőfej-bekötő
− Nehéz(műszaki)gumicikk-gyártó
− Védőöltözet-ragasztó
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Feladatai:
− a bálákba préselt krepp vagy füstölt kaucsuk feldarabolása, gyúrása (masztikálás), puhítása és képlékenységének fokozása különböző gépek segítségével (daraboló-, masztikálógép)
− a gumikeverék összekeverése vulkanizálást elősegítő adalékanyagokkal (vulkanizáláshoz szükséges
finomra őrölt kén, gyorsítók, szakítási szilárdságot fokozó, kopást csökkentő töltőanyagok,
öregedésgátlók stb.)
− a keverék vagy a vázanyagra (szövet stb.) felvitt nyersgumi formázása
− a formázott termékek vulkanizálása présformákban, hőlég- vagy gőzkazánokban
– extrudergép kezelésével szalagok, csövek készítése
− kalanderezőgépen textil alapú gumilemezek előállítása
− a nyersgumit benzinnel vagy benzollal oldva, bemártással varrat nélküli gumiáruk (kesztyű, cumi stb.)
készítése
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Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7525 Gumijavító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

814 Építőanyag-ipari termékgyártó gépek kezelői
8141 Kerámiaterméket gyártó gépkezelő

20

11
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uá

r1

-tő

l.

A kerámiagyártás területén felügyeli és kiszolgálja azokat a gépi berendezéseket, amelyek finomkerámiának nem minősülő termékeket (csiszolókorong, porkohászati termékek, tégla, tűzálló anyagok stb.) állítanak elő.
Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia egy részfeladatának (agyag, kaolin, betonit vagy más anyagok előkészítése,
összekeverése, önthető masszaiszap vagy képlékeny massza készítése, formázás, égetés különböző
égetési rendszerű kemencékben, kerámiatermék vágása, csiszolása stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása, a gépek alapanyaggal való ellátása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (megváltozott gyártási
paraméterek, hőmérséklet visszaállítása stb.) elvégzése
− a termék előállításához szükséges anyagok előkészítése, aprítása és összekeverése ipari méretekben
− a termék gépi formázása, öntése, préselése
− a színes máz felvitele szórással vagy mártással
− a különböző égetési rendszerű kemencék kezelése
− a kiégetett termék, illetve a még képlékeny massza ki- és berakása speciális célgépekkel
− a megszilárdult kerámia vágása, darabolása és csiszolása

ál
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Jellemző munkakörök:
− Csiszolókorong-gyártó
− Csiszolókorong-préselő, -sajtoló
− Csiszolószemcse-szitáló
− Híradástechnikai kerámiatermék-gyártó
− Húzókőcsiszoló
− Kerámiacsiszoló, -polírozó
− Műszaki porcelánt fémszerelvényező
− Samottpréselő

H

at

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7523 Keramikus
8142 Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

8142 Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő
Felügyeli és kiszolgálja azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek agyagból vagy porcelánból lakberendezési (csempe, mosdó stb.) és használati tárgyakat (vázák, tálak, poharak, laboratóriumi felszerelési tárgyak stb.) készítenek.
Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
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l.

− a gyártási technológia egy részfeladatának (agyagrögök aprítása, agyagmassza szűrése, tisztítása,
formázása, folytonos vagy szakaszos üzemű kemencék kezelése, rakodás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása, a gépek alapanyaggal való ellátása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (megváltozott gyártási
paraméterek, hőmérséklet visszaállítása, görgőrendszeren továbbított anyagok esetén a torlódások
megszüntetése stb.) elvégzése
− az alapanyagok előkészítése, aprítása, összetörése és kerámiamassza készítése
− a massza keverése, a darabos szennyezőanyagok és a felesleges víz eltávolítása
− a képlékeny massza gépi formázása, öntése, korongozása
− a színes máz felvitele szórással vagy mártással
− a különböző égetési rendszerű kemencék kezelése
− az agyagmassza és a kiégetett kerámia be-, illetve kirakása speciális célgépekkel
− a megszilárdult termék vágása, darabolása és csiszolása
Jellemző munkakörök:
− Agyag- és mázmasszakészítő gépkezelő
− Atomizerkezelő
− Cematich és rollematich-kezelő
− Falburkolócsempe- és burkolólap-csiszoló
− Finomkerámia-osztályozó
− Kályhacsempeöntő
− Kemencekezelő
− Lappréskezelő
− Mázazógép-kezelő
− Porcelánégető

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7523 Keramikus
8141 Kerámiaterméket gyártó gépkezelő

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

8143 Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő

yt

Az üveggyártás területén felügyeli és kiszolgálja az automatizált gépi berendezéseket.
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Feladata:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (préselés, öntés, üvegfúvás, csiszolás, hengerlés stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a felügyeletére bízott gépre vonatkozó gépnapló vezetése
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a gép üzemelése közben az üvegforma folyamatos olajozása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (megváltozott gyártási
paraméterek, hőmérséklet visszaállítása stb.) elvégzése
Jellemző munkakörök:
− Ampullagép-beállító (üvegipari)
− Ampullagép-etető
− Csőgyártógép-kezelő
− Hengereltsíküveg-gyártó gép kezelője
− Luxramgép-beállító, -kezelő
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Öblösüveggyártó automata gép beállítója, kezelője
Síküveggyártó gép kezelője
Üvegcentrifuga-kezelő
Üvegcsővágó, (acélkorongos) gépi daraboló
Üveghengerlőgép-, üveghűtőhengersor-beállító
Üveghúzó gép kezelője
Üveghúzó gép szivattyúkezelője
Üveghúzószekrény-kezelő
Üveglappréselő
Üvegnyomóprés-kezelő
Üvegprésgép-kezelő

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7524 Üveggyártó

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

uá

8144 Betonelemterméket gyártó gépkezelő

.j
an

Felügyeli és kiszolgálja a távvezetékoszlopok, cölöpök, nyomócsövek, csatornacsövek, útburkolólapok,
vasúti aljak, vízépítési létesítmények, hidak, lakóépületek, mezőgazdasági épületek, ipari középületek,
alagutak és föld alatti vasutak előregyártott betonszerkezeteinek előállítását végző gépi berendezéseket.

al
an
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Feladatai:
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (betonkeverés, zsaluzatba történő bedolgozás,
betontömörítés, elemek mozgatása, gőzölés stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat folyamatosságának biztosítása
− a vibrátorok, a különböző méretű betonkeverő gépek, rázó- és tömörítőberendezések üzemeltetése
− a betonvas vágására, hajlítására szolgáló gépek és a feszítőberendezések kezelése

ál

yt

Jellemző munkakörök:
− Beton- és habarcsszivattyú-kezelő
− Betongyári automata irányítója
− Betonkeverőgép-kezelő
− Hengerrosta-kezelő

H
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7527 Betonelemgyártó
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő
Felügyeli és kiszolgálja a mész és cement előállítását végző automatikus gépi berendezéseket.
Feladatai:
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (adagolás, őrlés, égetés, hűtés, osztályozás,
csomagolás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási eljárás folyamatosságának biztosítása
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− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (megváltozott gyártási
paraméterek, hőmérséklet visszaállítása stb.) elvégzése
− a meszet előállító kemencék üzemeltetése,darabos mészkővel való ellátása adagoló gépek segítségével
− a kemence oldalán elhelyezkedő nyíláson keresztül olaj, gáz vagy szénpor befúvatása
− a darabos mész osztályozása és csomagolása
− az agyag finom porrá őrlése és vízzel keverése
− a masszát a kemencébe továbbító szivattyúk kezelése
− klinker előállítása, lehűtése és finom porrá őrlése

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
− Azbesztcement-hollandikád kezelője
− Azbesztcementlemez-gyártó gép kezelője
− Cementgyári granulátorkezelő
− Cementgyári hűtődob-, rostélykezelő
− Cementgyári porkamrakezelő
− Cementkominor-kezelő
− Cerapumpa-, fullerkezelő
− Gipsztörőgép-kezelő
− Mészégetőkemence-töltő

.j
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8144 Betonelemterméket gyártó gépkezelő

11

8149 Egyéb építőanyag-ipari terméket gyártó gépkezelők

20

Ide tartoznak a 814-es alcsoportból a máshová nem sorolható építőanyag-ipari terméket gyártó gépek kezelői.
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Jellemző munkakörök:
− Expanzittömbgyártó
− Égető
− Égetőmester
− Építőanyag-ipari szigetelőgyártó
− Gázszilikát-formázó
− Hőszigetelőlap-gyártó
− Kemencebehordó
− Perlitgyártó
− Perlitprésgép-kezelő
− Salakgyapotpaplan-gyártó
− Supremitpréselő
− Szálasszigetelőanyag-gyártó
− Tégla-, cserépégető
− Tégla-, cserép-, tűzállóanyag-gyártó
− Téglaégető
− Téglagyári préselő
− Téglapréselő
− Téglaszárító gép kezelője
− Tűzállóidom-csiszoló
− Tűzállóidom-keverő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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819 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők
8191 Kohászati gépkezelő
A kohászat területén felügyeli és kiszolgálja az automatizált gépi berendezéseket.

r1
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20
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Jellemző munkakörök:
− Alumíniumkészhenger-etető
− Frikciósprés-kezelő
− Hengerdei gépész
− Hengerművi hulladékbálázógép-kezelő, présgépkezelő
− Irányváltó-hengerlőmű kezelője
− Öntőműkezelő
− Revétlenítő berendezés kezelője
− Színesfémhulladék-préselőgép kezelője
− Tandemhengerlőmű kezelője
− Tolópadkezelő
− Vonszoló- és hűtőpadkezelő

-tő

l.

Feladatai:
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (kemencék kezelése, csapolás, forró olvasztott
anyag szállítása, mozgatása, öntés, gépi kovácsolás stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása, a gépek alapanyaggal való ellátása, a gépkönyv vezetése
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (megváltozott gyártási
paraméterek, hőmérséklet visszaállítása stb.) elvégzése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7411 Kohászatianyag-előkészítő
7412 Vas- és színesfém-kohászati olvasztár
7414 Hengerész
7415 Öntödei foglalkozású

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

at

8192 Fémmegmunkáló gépkezelő

H

A fémipar legkülönbözőbb területein felügyeli, kiszolgálja és beállítja a fémek alakítását végző automatizált gépi berendezéseket.
Feladatai:
− a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása
− a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (edzés, fűrészelés, vágás, fúrás, forgácsolás,
reszelés stb.) elvégzése
− a rábízott gépek, berendezések ápolása
− a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása
− a munkadarab elhelyezése és rögzítése a gépasztalon
− a szerszámcserék és gépbeállítások elvégzése
− a gép elindítása, a műveletsor befejezése után a kész munkadarab leszedése
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások (gép leállítása, újraindítása, kenő-, hűtő- és egyéb segédanyagok adagolása stb.) elvégzése
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− a műhely átrendezésekor vagy új gyártmányok bevezetésekor a gépek átszerelésével összefüggő feladatok ellátása
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l.

Jellemző munkakörök:
− Alumíniumdaraboló fűrészes
− Alumínium-edzősori nyújtógép kezelője
− Alumíniumlemez-egyengető gép kezelője
− Alumíniumlemez-sajtoló gép kezelője
− Alumíniumtuskó-maró gép kezelője
− Automata alumínium csőhúzó-kezelő
− Edzőgép-beállító
− Fémcsiszoló (gépi)
− Fémfűrészelő (gépi)
− Fémlemez-darabológép kezelője
− Gépüzemeltető (edző)
− Indukciós edzőgép-beállító
− Kohászati félkész- és készáru-daraboló
− Kovácsberendezés-kezelő
− Ollógépkezelő
− Rúdvasdaraboló
− Szalagfűrészgépes fémlemez-daraboló
− Szöggyártó
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7423 Forgácsoló
7424 Ipari nemesfém-megmunkáló

8193 Gyártósori összeszerelő

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Termékek nagy sorozatú, illetve tömeggyártása során félkész és végtermékeket szerel össze különböző
gyártósorokon a gyártó és összeszerelő üzemekben.
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Feladatai:
− mechanikai gépek, motorok és járművek alkatrészeinek vagy részeinek összeszerelése a technológiai
utasításnak megfelelően
− villamos berendezések alkatrészeinek vagy részeinek összeszerelése a technológiai utasításnak megfelelően
− elektronikai berendezések alkatrészeinek vagy részeinek összeszerelése a technológiai utasításnak
megfelelően
− különféle termékek fém, gumi vagy műanyag alapanyagú alkatrészeinek vagy részeinek összeszerelése a technológiai utasításnak megfelelően
− különféle termékek fa alapanyagú alkatrészeinek vagy részeinek összeszerelése a technológiai utasításnak megfelelően
− egyéb termékek alkatrészeinek vagy részeinek összeszerelése a technológiai utasításnak megfelelően,
szigorúan megszabott eljárás szerint
− automata vagy félautomata összeszerelő gépsorok kezelése és felügyelete
− ipari robotok kezelése és felügyelete

Jellemző munkakörök:
− Automata összeszerelő gépsor kezelője
− Elektronikai berendezés összeszerelője
− Fatermék-összeszerelő
− Fémtermék-összeszerelő
− Gumitermék-összeszerelő
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−
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−
−
–
−

Iparirobot-kezelő
Jármű-összeszerelő
Mechanikai gép összeszerelője
Műanyagtermék-összeszerelő
Próbatermi szerelő
Villamos berendezés összeszerelője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7431 Gépjármű- és motorszerelő, -javító
7433 Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító
7444 Rádió-, televízió- és számítástechnikai műszerész

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8199 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők
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Jellemző munkakörök:
− Excenteres gépmunkás
− Félautomata kábelextrudergép-kezelő
− Hidegsajtoló
− Kábelérborító
− Kábelipari gépbeállító, gépvezető
− Présgépkezelő
− Sajtoló
− Sajtolóban edényadagoló
− Szifonpatrongyártó gépkezelő
− Teflonfújó
− Tubusgépkezelő

uá

r1

Ide tartoznak a 819-es alcsoportból a máshová nem sorolható feldolgozóipari gépek kezelői és gyártósori
összeszerelők.
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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EGYÉB HELYHEZ KÖTÖTT GÉPEK KEZELŐI
821 Bányászati gépek kezelői
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő
Felügyeli és kiszolgálja azokat a gépi berendezéseket, amelyek a bányászatban vagy kőfejtéseken kőzetek
fellazítására, feldarabolására szolgálnak.

uá
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Jellemző munkakörök:
− Blokkvágó- és tömbkővágógép-kezelő
− Ércosztályozó gép kezelője
− Érctörő, ásványörlő gép kezelője
− Érctörőgép-kezelő gépész
− Jövesztőkombájn kezelője
− Kőtörőetető
− Kőtörőgép-kezelő
− Marófejes kotrógép kezelője
− Prall-örlőgép kezelője
− Sziklazúzógép-kezelő

r1
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l.

Feladatai:
− a bányászati fejtő- és réselőgépek, valamint az önjáró (gumikerekes vagy lánctalpas) rakodógépek
működtetése
− a fronti jövesztőgépek (maróhengeres, marótárcsás kombájnok, széngyaluk stb.), a vágathajtásnál alkalmazott vágathajtógépek, fúró- és ingakocsik kezelése
− a lerobbantott kőzetek, ásványok méretre aprítása és osztályozása
− az üzemeltetés során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gépek üzemanyaggal, kenő és más segédanyagokkal való ellátása
− a gépkezelői utasításban leírt megelőző karbantartási munkák elvégzése
− a fronti gépek áttelepítése, a vágathajtó- és rakodógépek más munkahelyre történő beszerelése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7113 Vájár, segédvájár
7114 Csillés
7115 Kőfejtő, kőtörő

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

8219 Egyéb bányászati gépek kezelői
Ide tartoznak a 821-es alcsoportból a máshová nem sorolható bányászati gépek kezelői.

H

82

Jellemző munkakörök:
− Bányagépkezelő
− Bányaszivattyú-kezelő
− Bányában kompresszorkezelő
− Brikettgyártó
− Brikettprésgép-kezelő
− Érclazító
− Gépkezelő (bányában)
− Külszíni szállító
− Szénelőkészítő gép kezelője
− Vagontöltő (bányászat)
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

822 Energetikai gépek kezelői
8221 Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő
Feladata az országos villamos állomások és a középfeszültségű (6–35 kV-os, megyényi területen fekvő)
vagy nagy feszültségű (35–750 kV-os országrésznyi kiterjedésű) hálózatok üzemeltetése, az üzemzavarok elhárítása.

al
an
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uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
− a kapcsolótábla műszereiről leolvasott adatok feljegyzése, az állomás által elfogyasztott és továbbított
villamos energia mennyiségének meghatározása, a maximális és az átlagos terhelési jellemzők kiszámítása
− a terhelés alakulásáról a villamos rendszer tervezését és fejlesztését megalapozó jelentések készítése
− kapcsolattartás az energetikus diszpécserekkel, az állomáson mérhető villamos jellemzők közlése és a
kapcsolási utasítások végrehajtása
− a villamos műszerek figyelése, a vonali hibákra (vezetékszakadás, zárlat stb.) utaló jelek felismerése
− a javításra váró vezetékszakasz áramtalanítása, az áramtalanítás miatt kimaradt fogyasztók energiaellátásának biztosítása
− a hibás vezetékszakasz feszültségmentesítése, a karbantartó személyzet szakmai irányítása, a kijavított
hálózatrész visszakapcsolása
− a transzformátorok hőmérsékletének ellenőrzése, a nagy értékű berendezések súlyosabb károsodásának megelőzése
− az állomáson előforduló kisebb üzemzavarok elhárításához szükséges anyagok (izzók, biztosítók stb.)
megrendelése
− a kapcsoláshoz szükséges védőfelszerelések (lángálló ruha, álarc, hosszú ujjú bőrkesztyű stb.) és a
földeléshez használt eszközök állapotának ellenőrzése
− az érintésvédelmi és biztonsági előírások betartatása
− a szolgálat átvétele után a villamos berendezések, tűzoltó és biztonsági eszközök ellenőrzése, az üzemi napló vezetése

H
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yt

Jellemző munkakörök:
– Elektrikus
− Felügyeleti elektrikus
− Hálózati elektrikus
− Másodelektrikus, kapcsolótéri kezelő
− Mozgó elektrikus
− Segédelektrikus
− Üzemirányító elektrikus
− Villamosblokk-kezelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8223 Atomerőművi gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

8222 Hőerőművi gépkezelő
Kezeli és felügyeli a hagyományos (nem nukleáris) erőművek fő- (kazán, turbina, generátor) és segédberendezéseit.
Feladatai:
− a villamosenergia-előállítás jól körülhatárolt részfeladatának (kazánfűtés, műszerek és jelzőberendezések kezelése, gőzáramlás szabályozása stb.) elvégzése

362

-tő
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Jellemző munkakörök:
− Áramfejlesztő gépkezelő
− Blokk-segédgépész
− Hőerőművi főberendezés gépkezelője
− Hőerőművi olajadagoló-kezelő
− Hőerőművi pakura(olaj)állomás-kezelő
− Hőerőművi segédberendezés gépkezelője
− Hőerőművi szénadagoló-kezelő
− Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő
− Hőerőművi turbinafőgépész, -gépész
− Hőerőművi turbina-segédberendezés kezelője
− Hőerőművi ventilátorkezelő
− Kazán-segédberendezés kezelője
− Kazánsegédgépész
− Pakuraszivattyú-kezelő
− Szénőrlőmalom-kezelő (hőerőművi)

l.

a felügyeletére bízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása, beállítása
az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibák elhárítása, súlyosabb esetekben a karbantartók értesítése
a villamosenergia-termelés folyamatosságának biztosítása
a műszerek állásának leolvasása és feljegyzése
a rábízott segédberendezések ki- és bekapcsolása meghatározott sorrendben
a turbina fojtószelepeinek kinyitása, a generátor mozgásba hozása és járatása
a bemelegedési idő elteltével a gőznyomás és a gerjesztőáram növelése, a generátor energiahálózatba
kapcsolása

uá

−
−
−
−
−
−
−
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8223 Atomerőművi gépkezelő
8291 Kazángépkezelő (vizsgázott kazánfűtő)

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8223 Atomerőművi gépkezelő

yt

Kezelési, üzemviteli, útvonal-beállítási utasítások alapján biztosítja az adott rendszer biztonságos és gazdaságos üzemvitelét.

H

at

ál

Feladatai:
− az általa kezelt berendezések, rendszerek paramétereinek rendszeres ellenőrzése (helyszíni mérések,
szemrevételezés, vezérlőpult)
− az operatív felettes utasításainak követése és tájékoztatása a normál üzemviteltől eltérő eseményekről,
meghibásodásokról
− meghibásodások esetén az üzemzavar-elhárítási utasítás előírásainak betartása és a számára meghatározott javítási feladatok elvégzése
− az érvényes útvonal-beállítási utasítás alapján átkapcsolások végzése
− karbantartások, üzemanyag-átrakások alkalmával a részére meghatározott feladatok elvégzése
− a hatáskörébe tartozó események feljegyzése
Jellemző munkakörök:
− Atomerőművi turbinafőgépész, -gépész
− Átrakógép-operátor
− Primerköri főgépész, gépkezelő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8221 Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő
8222 Hőerőművi gépkezelő
8292 Sugármentesítőgép, -berendezés kezelője
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8224 Vízturbinagépész, -kezelő
Kezeli a vízi erőmű mechanikus, elektromos és hidraulikus berendezéseit.

11

Jellemző munkakörök:
− Telepkezelő törpe vízi erőműben
− Vízturbina-főgépész, -gépész
− Vízturbina-kezelő

.j
an

uá
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-tő

l.

Feladatai:
− a vízturbina és a segédberendezések kezelése, szabályozása, az üzem berendezéseinek kenése, tisztítása
− rendellenesség észlelése esetén a generátorok leszabályozása vagy leállítása, az operatív felettes értesítése
− a munkaterület feszültségmentesítése az ott dolgozó szerelőcsoportok biztonsága érdekében
− az irányítópult műszereinek figyelése és állásuk feljegyzése
− a terhelés elosztása az egyes blokkok között a vízkormányzási lehetőségek, a terhelési viszonyok és a
vízhozam változásainak figyelembevételével
− a vízi erőmű vízbevezető egységeinek kezelése és tisztítása
− nehéz berendezések szétszerelése és mozgatása

al
an
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8231 Vízműgépkezelő
8232 Csatornaüzemi gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

yt

8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői

ál

Ide tartoznak a 822-es alcsoportból a máshová nem sorolható energetikai gépek kezelői.

H

at

Jellemző munkakörök:
− Fűtőközpont-kezelő
− Gőzhálózatkezelő
− Hőközpontgépész
− Hőközpontkezelő
− Kazánsavazó
− Kondenzállomás-kezelő
− Távfűtési hőközpontkezelő
− Távhőellátó berendezés kezelője
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

364

823 Vízgazdálkodási gépek kezelői
8231 Vízműgépkezelő
Kezeli és felügyeli a települések, ipartelepek ivóvíz-, illetve iparivíz-ellátását szolgáló gépi berendezéseket.

r1

-tő

l.

Feladatai:
− a közegészségügyi előírások és a kezelési utasítás betartása
− a vízellátás egy jól körülhatárolt részfeladatának (szivattyútelepek, tisztítóberendezések működtetése
stb.) elvégzése
− a gondjaira bízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása (kenőanyagpótlás, szivárgó tömítések
cseréje, légtelenítések elvégzése stb.) üzemanyag-ellátása és a kisebb hibák elhárítása
− a víz kitermelése és tisztítása a felhasználás módjától (ipari vagy ivóvíz) függően
− a megtisztított víz összegyűjtése és eljuttatása a fogyasztókhoz
− a víz minőségének ellenőrzése, minta vétele és továbbítása a laboratóriumba
− a fogyasztásmérő műszerek állásának és a tárolók vízszintjének feljegyzése

.j
an

uá

Jellemző munkakörök:
− Vízderítő-kezelő
− Vízműgépházi gép kezelője
− Vízműklórozó berendezés kezelője
− Vízműmangántalanító kezelője
− Vízműszivattyú-kezelő
− Vízműszűrőház kezelője
− Víztisztítótelep kezelője

20
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8224 Vízturbinagépész, -kezelő
8232 Csatornaüzemi gépkezelő
8233 Vízszivattyúgép-kezelő

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8232 Csatornaüzemi gépkezelő

ál

yt

Kezeli a csapadékvizet és szennyvizet elvezető csatornahálózatok tisztítására és karbantartására szolgáló
gépeket, berendezéseket.

H

at

Feladatai:
− a szennyvízcsatornákban felhalmozódó lerakódások és elzáródások szívatása
− a szívatással nem tisztítható sérült csatornaszakaszok javítása egyéni önmentő felszerelésben
− a csőhálózat megszakadása esetén (elöregedett csövek törése, a közúti forgalom okozta igénybevétel
miatt bekövetkező beomlás stb.) földmunkagépek, emelő és burkolatbontó gépek kezelése, a sérült
csőszakasz feltárása, kijavítása, a munkagödör visszatemetése és az útburkolat helyreállítása
− a csatornarendszerből összegyűlt szennyvíz tisztítása
− a víztisztító, iszapkezelő és szennyvízelvezető berendezések kezelése
− nyílt csatornarendszerek (elsősorban öntözőrendszerek) tisztítása, a gondjaira bízott csatornaszakasz
végigjárása, rendellenesség észlelése (gátszakadás, szivárgás, víz áramlását akadályozó torlódások,
vízterelő eszközök, zsilipek meghibásodása stb.) esetén a hibák elhárítása
− a víz terelésére szolgáló zsilipek és vízátemelő szivattyúk kezelése
− a csatornákból a felhasználókhoz eljuttatott vízmennyiség mérése
Jellemző munkakörök:
− Csatorna-karbantartó gép kezelője
− Csatornamosógép-kezelő

365

−
−
−
−
−
−
−

Csatornaműgépész
Csatornamű-javító kiszolgáló
Csatornatisztítógép-kezelő
Csatornatisztító (WOMA) gép kezelője
Gépi csatornatisztító
Szennyvíztelepi centrifugakezelő
Szennyvíztelepi gépkezelő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5371 Csatornázási foglalkozású
8231 Vízműgépkezelő
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelő

-tő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

r1

8233 Vízszivattyúgép-kezelő

uá

Üzemelteti az árvíz- és belvízvédelmi, valamint öntözési szivattyútelepek gépészeti berendezéseit, ellenőrzi folyamatos működésüket és elvégzi a szükséges karbantartásokat, javításokat.

20
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Feladatai:
− a víz átemelése vagy visszavezetése a belvízcsatornából az élővízcsatornába, illetve folyóba
− a gépházakban felszerelt jelző, ellenőrző és regisztráló műszerek figyelése, az áramlás, nyomás és
vízszintmérők leolvasása és a szükséges beavatkozások elvégzése
− a vízhozamra, a gép használatára és üzemképességére vonatkozó feljegyzések készítése és a gépnapló
vezetése
− a gépek, berendezések felügyelete, rendszeres ellenőrzése, a kisebb meghibásodások kijavítása és a
szükséges beállítások elvégzése
− a mozgó alkatrészek olajozása, zsírozása

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
− Árvízvédelmi szivattyúgépész
− Belvízvédelmi szivattyúgépész
− Öntözési szivattyúgépész
− Talajvízkút-észlelő
− Vízszivattyúgépész
− Vízszivattyú-kezelő

H
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8231 Vízműgépkezelő
8232 Csatornaüzemi gépkezelő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

8239 Egyéb vízgazdálkodási gépek kezelői
Ide tartoznak a 823-as alcsoportból a máshová nem sorolható vízgazdálkodási gépek kezelői.
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

366

824 Csomagológépek kezelői
8240 Csomagológép-kezelő
Kezeli és kiszolgálja azokat a csomagolóberendezéseket, amelyek lehetővé teszik a különféle termékek
sérülésmentes szállítását és rakodását.

r1
uá
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Jellemző munkakörök:
− Burkoló-csomagoló gép kezelője
− Címkéző-, jelölőgép-kezelő
− Csomagoló, címkéző (gépi)
− Csomagológép-rendszer kezelője
− Csoportos csomagológép kezelője
− Gépi töltő
− Gépi záró-csomagoló
− Gyűjtő-csomagológép kezelője
− Szállítási csomagológép kezelője
− Tartálytöltő gép kezelője
− Zsákoló gép kezelője

-tő

l.

Feladatai:
− a különböző csomagolóeszközök (dobozok, fóliák, ládák stb.) előkészítése
− a gép beállítása a termék méretének és a csomagolóanyag fajtájának megfelelően
− a berendezés elindítása és működésének figyelemmel kísérése, rendellenesség észlelése esetén a hiba
okának megszüntetése
− a gondjaira bízott berendezés ápolása, tisztítása, a könnyen hozzáférhető alkatrészek kenése és az életlen vágóeszközök cseréje
− a gép folyamatos működésének biztosítása, a készáru leszedése

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8344 Rakodógép-kezelő
9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

yt

829 Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői

ál

8291 Kazángépkezelő (vizsgázott kazánfűtő)

H

at

Kezeli és felügyeli a különféle tüzelőanyagokkal (olaj, szén, gáz) működő, kézi vagy automatikus üzemű
kazánokat, tüzelőberendezéseket.

Feladatai:
− a különböző halmazállapotú tüzelőanyagok (lignit, barnaszén, kőszén, koksz, olajszármazékok, gázok
stb.) tárolására és tüzeléstechnikai felhasználására vonatkozó szabályok betartása
− a kazánok kezeléséről szóló biztonsági előírások követése
− a biztonsági szerelvények (vízállásmutató, nyomásmérő, biztonsági szelep) ellenőrzése
− a rendszerben lévő víz, illetve gőz mennyiségének megfelelő szinten tartása (szelepek nyitása, zárása)
− a huzatszabályozó tolózárak és ventillátorok kezelése (tolózárak beállítása, ventillátorok elindítása,
leállítása) a tüzelőanyag tökéletes elégetése érdekében
− a tűztérbe jutó tüzelőanyag mennyiségének szabályozása
− a kazán segédberendezéseinek (vízlágyító, gáztalanító stb.) kezelése
Jellemző munkakörök:
− Belső salakos
− Csőkemencefűtő

367

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fűtő
Gázhőfok-szabályozó
Gáztüzelésűkazán-fűtő
Kazánfűtő (olajtüzelésű)
Kazánfűtő (széntüzelésű)
Kazánházi segédfűtő
Kazánsalakozó, kazántisztító
Külső salakos
Salakeltávolító berendezés kezelője
Salakkiadó
Salakverő (kézi)
Segédfűtő

-tő

l.

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8222 Hőerőművi gépkezelő

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

uá

8292 Sugármentesítőgép, -berendezés kezelője

.j
an

Az atomerőmű, valamint egyéb területeken a radioaktív anyagok gyakorlati alkalmazása, kutatása során
kezeli vagy felügyeli a sugárveszélyes anyagokat és a sugárveszélyes térben elhelyezett gépeket, berendezéseket, a velük kapcsolatos munkafolyamatokat.
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Feladatai:
− a munkahelyi dózisteljesítmény-mérő műszerek működőképességének és a sugárzás intenzitásának ellenőrzése
− a sugárvédelmi előírások betartása és betartatása
− a szervezetet ért sugárzás mennyiségének utólagos, pontos megállapítására szolgáló személyi doziméter (filmdoziméter, TL-doziméter stb.) viselésének ellenőrzése
− a doziméterek kicserélése és elküldése a dózis meghatározására illetékes intézetnek
− sugárzó anyagokkal különböző orvosi diagnosztikai vizsgálatok vagy ipari mérések
(talajnedvességmérés, vastagságmérés, hegesztési varratok minőségének ellenőrzése és egyéb
roncsolásmentes anyagvizsgálatok) végzése
− a sugárszennyezetté vált tárgyak lemosása, az oldószer összegyűjtése és a tárgy sugárzásának ismételt
ellenőrzése
− nyitott sugárforrások kezelése manipulátorokkal
− a különösen sugárveszélyes helyeken elhelyezett gépek megfigyelése ipari kamerákon és működésük
irányítása kezelőpultról
− a könnyen meghibásodó és rosszul látható gépelemek (cső belsejében lévő hegesztési varrat stb.) ellenőrzése ipari kamerával összeépített periszkópok segítségével
− a radioaktív hulladékok összegyűjtése, izotóptemetőben való elhelyezése és a tárolóhely gépeinek
üzemeltetése (szellőztető berendezések)
Jellemző munkakörök:
− Dekontamináló
− Dozimetriai laboráns
− Dozimetrikus
− Környezet-ellenőrző laboráns
− Radioaktívhulladék-kezelő
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8223 Atomerőművi gépkezelő

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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8293 Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető
Kezeli, karbantartja a mezőgazdaságban alkalmazott talajművelő, növényvédelmi, állattenyésztési és betakarítógépeket.

.j
an

al
an
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Jellemző munkakörök:
− Hibridkukorica-kikészítőüzemi gépész
− Mezőgazdasági szárítóüzemi gépész
− Növénytermesztő gépész
− Öntözéses-növénytermesztő gépész
− Öntözőgépész
− Szálastakarmány-szárítóüzemi gépész
− Szárítóüzemi gépész (mezőgazdasági)
− Szemestakarmány-szárítóüzemi gépész
− Takarmánykeverő-üzemi gépész
− Vetőmagtisztító-üzemi gépész

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
− a traktor összekapcsolása különféle mezőgazdasági munkák elvégzésére alkalmas munkagépekkel
(adapterek: eke, borona, tárcsa, vetőgép, permetezőgép, trágyaszóró gép stb.)
− az öntözőberendezések (szivattyúk, csőhálózat, szórófejek stb.) beállítása, javítása, karbantartása és
üzemeltetése
− a betárolási munkák elvégzése és azok előkészítése
− a nagy nedvességtartalmú gabona, kukorica stb. szárítása és elszállítása, a tűzvédelmi előírások szigorú betartása
− az állattartás gépeinek és berendezéseinek (különböző klíma- és szellőzőberendezések, etető- és itatógépek, trágyakezelés gépei stb.) javítása és karbantartása
− az erős korróziótól eltört, vasból készült szerkezeti elemek hegesztése, felújítása és a felmerülő lakatosmunkák elvégzése
− a keltetőgépek működésének felügyelete, az esetleges üzemzavarok (áramkimaradás stb.) mielőbbi
elhárítása a károk elkerülése érdekében
– fejőgépek beállítása és felügyelete

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8311 Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő
8312 Erdőgazdasági gépkezelő
8313 Növényvédő gépész

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

8299 Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői
Ide tartoznak a 829-es alcsoportból a máshová nem sorolható nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői.
Jellemző munkakörök:
− Dózergépész
− Festőgépkezelő
− Kemencés
− Kompresszorkezelő
− Munkagépkezelő
− Vákuumgép-kezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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l.

MOBIL GÉPEK KEZELŐI
831 Mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, -kezelők
8311 Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő
Vontatót vagy vontatóval húzott, illetve önjáró gazdasági gépeket üzemeltet, hogy mezőgazdasági terményeket, termékeket szállítson, az állattartásban segédkezzen (pl. trágyakezelés), illetve földterületeket
műveljen meg.

uá

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8293 Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető

.j
an

Jellemző munkakörök:
− Kertészeti traktorvezető
− Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
− Mezőgazdasági traktorvezető
− Traktoros

r1

-tő

l.

Feladatai:
− a vontató vezetése és a különböző mezőgazdasági eszközök kezelése, működtetése (szántás, tárcsázás, boronálás, vetés, kultivátorozás, trágyázás, permetezés, betakarítás, bálázás, terményszállítás stb.)
− mezőgazdasági önjáró gépek, mint pl. betakarítógépek (gabona-, kukorica-, silókombájnok, kaszálógépek, burgonyaszedő gépek stb.) kezelése, üzemeltetése
− a megművelő eszközök be-, illetve utánállítása
− a rakomány anyag- és szemveszteség nélküli szállítása
− menetlevél és egyéb menetokmányok vezetése
− szervizmunkák és kisebb javítási munkák ellátása, gépek karbantartása és tisztítása

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

al
an

8312 Erdőgazdasági gépkezelő

Az erdőgazdasági vállalkozásoknál kezeli és felügyeli az erdőtelepítésnél, erdőgondozásnál, fakitermelésnél és fafeldolgozásnál használt gépi berendezéseket.

at

ál

yt

Feladatai:
− az erdőtelepítés, -gondozás, fakitermelés és -feldolgozás meghatározott részfeladatának (talajművelés, tereprendezés, vetés, növényápolás stb.) ellátása
− a rábízott gépek, berendezések (tuskózógépek, rakodógépek, szállítóeszközök, permetezőgépek, talajművelő- és ültetőgépek, motoros fűrész stb.) ápolása, karbantartása és az egyszerűbb hibák elhárítása
− a fafeldolgozás folyamatosságának biztosítása, a gépek üzemanyaggal és faanyaggal való ellátása
− a rábízott berendezés működésének felügyelete és a szükséges beavatkozások elvégzése
− a kivágott fák gyökérzetének eltávolítása (tuskózógép használata), a talaj fellazítása és a facsemeték
elültetése
− a friss betelepítések permetezése, trágyázása és elgazosodásuk megakadályozása
− az egymás fejlődését akadályozó csemeték gyérítése
− a kidöntött fák darabolása és megtisztítása ágaiktól
− a farönkök elszállítása és feldolgozása fűrészüzemekben

H

83

Jellemző munkakörök:
− Erdei közelítőgép-kezelő
− Erdei tuskózógép-kezelő
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− Erdőgazdasági gépész, gépkezelő
− Erdőművelési gépkezelő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6212 Erdészeti mag- és csemetenevelő
6213 Kézi és gépi fakitermelő (favágó)
8293 Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8313 Növényvédő gépész

-tő

l.

A gépi növényvédelem eszközeit alkalmazva védi a haszonnövényeket a betegségektől és a kártevőktől.

.j
an
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Feladatai:
− a termeléstechnológiai előírások és a környezetvédelmi szabályok betartása
− a haszonnövények porzása, permetezése
− a permetlevek elkészítése és a permetezőszerek kiszállítása
− a növényvédelmi munkák befejezése után a gépek vegyszerektől való megtisztítása, a szermaradványok, illetve a csomagolóanyagok megsemmisítése
− közvetlen gépüzemeltetési feladatok ellátása, az üzem közben előforduló kisebb hibák elhárítása
− a munkagépek agrotechnikai körülményeknek megfelelő beszabályozása
− a növényvédelmi tevékenységek befejeződése után más mezőgazdasági gépek üzemeltetése
− a termelési idények közti időszakban a gépek javításával összefüggő feladatok ellátása

20

11

Jellemző munkakörök:
− Növényvédő repülőgép tartályának feltöltője
− Növényvédőszer-kezelő
− Repülőgépes növényvédő
− Vegyszeres növényvédőgép kezelője

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6411 Növényvédelmi, növény-egészségügyi foglalkozások
8293 Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető
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yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

8319 Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, -kezelők

H

Ide tartoznak a 831-es alcsoportból a máshová nem sorolható mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépek
vezetői és kezelői.
Jellemző munkakörök:
− Alagcsövező gép kezelője
− Cséplőgépkezelő
− Mezőgazdasági gépkezelő
− Mezőgazdasági munkagépkezelő
− Nádvágó gépkezelő
− Talajjavítási gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

372

832 Építőipari gépek kezelői
8321 Nehézföldmunkagép-kezelő
Kezeli a nagy tömegű földmunkák (árkok vagy csatornák ásása, föld kiemelése, elhordása, elegyengetése
és elsimítása stb.) elvégzéséhez használt nagy teljesítményű gépeket, berendezéseket.

uá
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Jellemző munkakörök:
− Árokásógép-kezelő
− Buldózer- és szkreper- (földtoló- és földnyeső-) kezelő
− Dózerkezelő
− Földegyengetőgép(grader)-kezelő
− Földmunkagép-kezelő
− Hidraulikus és mechanikus markoló kezelője
− Markolókezelő
− Nehézgépkezelő
− Talajtömörítő (sima és juhláb-) henger kezelője

r1

-tő

l.

Feladatai:
− az elvégzendő munkának megfelelő tartozékok kiválasztása és munkagéphez csatlakoztatása
− a hidraulikus berendezések üzemeltetése, a markoló vagy gyalulapát helyzetének, irányának és a kifejtett erő nagyságának szabályozása, a gép mozgási, illetve forgási irányának meghatározása
− közúton a közlekedési szabályok betartása
− a kisebb karbantartási munkák elvégzése és az üzemeltetés során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a gépek működéséhez szükséges üzemanyagok biztosítása és a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek kenése
− a szelepek ellenőrzése, beállítása, az elhasználódott vagy hibás alkatrészek (fogak, kábelek és egyéb
tartozékok) kicserélése
− a vele együtt dolgozó munkások irányítása

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7641 Útépítő, útkarbantartó
8322 Alapozógép-kezelő
8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő
8324 Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

at

8322 Alapozógép-kezelő

H

Kezeli és felügyeli az altalaj teherbírásának fokozására szolgáló, magas- és mélyépítési munkáknál alkalmazott gépi berendezéseket.

Feladatai:
− a magas- és mélyépítési munkák meghatározott részfeladatának elvégzése (szádfalazás készítése, résfalazó gépek kezelése, cölöpverő és kihúzó gépek kezelése stb.)
− a rábízott gépek, berendezések ápolása és beállítása, az üzemeltetésük során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások elvégzése és a gépek
üzemanyag-ellátásának biztosítása
− a munkavédelmi előírások betartása
− rendkívüli esetekben polgári védelmi feladatok ellátása (árvízvédelmi munkálatok, árvízvédelmi töltések létesítése stb.)
− a munkagödör víztelenítése egymáshoz szorosan illeszkedő vékony elemek (szádfal) földbe verésével

373

− résfalazó gépek (préselőgépek, különleges betonozógépek) kezelése, 20–50 m mélységig betonfalak
készítése
− cölöpalapozás készítése
Jellemző munkakörök:
− Alapozó
− Állványos réselőgép kezelője
− Cölöpalapozógép-kezelő
− Cölöpverő- és -kihúzógép-kezelő
− Forgófelsővázas réselőgép kezelője
− Szádverő- és -kihúzógép-kezelő

-tő

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8321 Nehézföldmunkagép-kezelő
8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő

r1

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő
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Kezeli és felügyeli az utak, hidak és vasutak létesítésekor alkalmazott nagy teljesítményű gépi berendezéseket.
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yt
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Feladatai:
− a technológiai utasítások és a gép (földmunkagépek, anyag-előkészítő és -bedolgozógépek, anyagmozgató és speciális szállítógépek, emelő- és rakodógépek, alapozógépek, út-, vasút-, közmű- és
mélyépítő gépek, alagútépítő és hídfenntartó gépek, szak- és szerelőipari berendezések, erő- és energia-átalakító gépek, járművek, fa- és fémipari gépek stb.) kezelési utasításának betartása
− a berendezés kezelésére vonatkozó balesetvédelmi és biztonsági előírások betartása
− a rábízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása, üzemanyaggal való ellátása, az üzemeltetés során felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a munkaterülettől (vasút stb.) és a gép típusától (önjáró gépek stb.) függően egyéb, a gép rendeltetésével szorosan összefüggő speciális feladatok (munkagép vezetése közúton, sínen mozgó gépek esetén a vasúti jelzők figyelése és a jelzések betartása, felemelés előtt a teher kötözésének ellenőrzése
stb.) ellátása
− a gép körül kisegítő tevékenységet (hegesztési varratok kézi köszörűvel való elsimítása, kézi szerszámokkal végzett kisebb fémmegmunkálási műveletek, kisebb kőművesmunkák, kézi anyagmozgatás
stb.) végző segédmunkások irányítása

H

at

Jellemző munkakörök:
− Alagútépítő gép kezelője
− Aláverőgép-kezelő
− Anyag-előkészítő és bedolgozógép kezelője
− Erő- és energia-átalakító gép kezelője
− Hídfenntartó gép kezelője
− Rostagépkezelő
− Úthenger(statikus, vibrációs)-gépész, -gépkezelő
− Út- vasút-, közmű- és mélyépítő gép kezelője
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7641 Útépítő, útkarbantartó
7642 Vasútépítő, vasútkarbantartó
7643 Hídszerkezet-építő
8321 Nehézföldmunkagép-kezelő
8322 Alapozógép-kezelő
8324 Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8324 Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője
Vízöblítéses, ún. hidromechanikus földmunkáknál kezeli a hidromechanikus és úszó munkagépeket.

r1

-tő

l.

Feladatai:
− földművek (feltöltések, földgátak, töltések) építése hidromechanikus módszerrel
− a tervdokumentáció áttanulmányozása, a parton és a vízben elhelyezett jelzések követése
− a vízágyúba érkező nagy nyomású víz ráirányítása a fejtendő talaj bontási felületére, a keletkező zagy
elvezetése a munkagödörbe (zsompba)
− a zagy felszivattyúzása és eljuttatása a beépítés helyére
− a vedersoros vagy a szívó-nyomó kotrók kezelése, a mederanyag kifejtése és a felhasználás helyére
szállítása csővezetékeken
− a rábízott munkagép kezelése, karbantartása, a kisebb meghibásodások javítása és az üzemanyagellátás biztosítása
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Jellemző munkakörök:
− Kotrómester
− Szívókotrógép-kezelő
– Úszómunkagép-vezető
− Vízágyú-kezelő

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8321 Nehézföldmunkagép-kezelő
8323 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

al
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8325 Kútfúrógép-kezelő

yt

Felállítja és működteti a közepes és nagy mélységű (néhány száz méter) kutak létesítésére alkalmas fúróberendezéseket és a berendezések gépegységeit.

H
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Feladatai:
− a fúróberendezés helyszínre szállítása, összeszerelése és a berendezés részegységeinek (emelőmű,
öblítőszivattyú stb.) üzembe helyezése
− a fúróárbóc felállítása, a gondjaira bízott berendezések kezelése, karbantartása és a használatuk során
felmerülő egyszerűbb hibák elhárítása
− a fúrófej, a súlyosbítók, a központosítók és a fúrócsövek csatlakoztatása, a fúrószár összeállítása
− a fúrólyuk mélyítéséhez szükséges öblítőfolyadék elkészítése és keringetése zárt körben (iszap-tartály,
fúrócső, fúrófej, gyűrűstér)
− a fúrócső lemélyítése, az öblítőszivattyú kezelése, a kőzetek aprítását végző fúrószerszámok felforrósodásának és a furat beomlásának megakadályozása
− az elkészített furatszakasz biztosítása, a béléscsőrakat beépítése, a fúrószerszámhoz újabb fúrószárak
hozzáerősítése és a fúrás folytatása az előírt talpmélységig
− a végleges talpmélység elérése után a termelő (szűrőcső) bélésrakat beépítése, a próbaszivattyúzás elvégzése, a kút biztonságos lezárása, az iszapgödör betemetése
− a fúróberendezés szétszerelése és elhelyezése a szállítóeszközökön

Jellemző munkakör:
− Kútfúrási gépkezelő
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7111 Mélyfúró
7121 Olajbányász
7645 Vízépítési foglalkozású
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
8329 Egyéb építőipari gépek kezelői
Ide tartoznak a 832-es alcsoportból a máshová nem sorolható építőipari gépek kezelői.

r1

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
− Építőgépész
− Építőgép-kezelő
− Építőipari gépész
− Építőipari gépkezelő

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

8331 Köztisztasági munkagép-, járműkezelő

.j
an

833 Köz- és településtisztasági munkagép-, járműkezelők

11

Kezeli az utak, utcák, terek, aluljárók és más közterületek tisztítására szolgáló gépeket, speciálisan átalakított járműveket.
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yt
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an
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Feladatai:
− a gépkocsi felszerelése megfelelő célberendezésekkel
− a gépjármű vezetése, a közúti szabályok betartása
− a tehergépjárműre szerelt seprő-, mosó- és hóeltakarító (hóeke, hómaró, só- és homokszóró) berendezések kezelése
− a megadott útvonal végigjárása és megtisztítása
− az aluljárók kőburkolatának felmosására szolgáló kisgépek kezelése
− a villamossínek kőágyát tisztító benzinmotoros kisgépek kezelése
− a lakossági hulladék összegyűjtése és elszállítása
− a gondjaira bízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása, üzemanyaggal való ellátása

H

at

Jellemző munkakörök:
− Cseretartályos szemétgyűjtőgép kezelője
− Félpormentes szemétgyűjtőgép kezelője
− Járda- és aluljárótisztító (-mosó) gép kezelője
− Kombinált úttisztító gép (seprő-, mosó-, hóekéző és hintőanyagszóró gép) kezelője
− Köztisztasági járműkezelő
− Kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő
− Mosó-locsoló gép kezelője
− Önfelszedő seprőgép kezelője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelő
8356 Tehergépkocsi-vezető
9117 Szemétgyűjtő, utcaseprő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

376

8332 Településtisztasági szippantógép-kezelő
A csatornahálózattal nem rendelkező települések emésztőgödreit tartálykocsival kiszivattyúzza és az öszszegyűjtött ipari és kommunális szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő telepeken elhelyezi.

-tő

l.

Feladatai:
− az úti okmányok (menetlevél, számlakezelés, rendelésfelvétel) kezelése és a gépjármű vezetése
− a tisztításra váró emésztőgödör megközelítése, az aknafedél leemelése vagy kiásása
− a tartály oldalán elhelyezett tömlődarabok egy részének leemelése és egymáshoz erősítése
− a tömlő tartályhoz csatlakoztatása és bemerítése az aknába
− a tartálykocsi átváltása, a kompresszor ellenőrzése és elindítása
− az emésztőgödör fertőtlenítése és az aknafedél visszahelyezése
− a tömlő szétbontása és darabjainak elhelyezése a tartály oldalán lévő tartóban
− az elvégzett munka számlázása, a munkadíj beszedése és a beszedett díjak elszámolása
− a megtelt tartálykocsi kiürítése

834 Anyagmozgató gépek kezelői

uá

20

8341 Darus

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8232 Csatornaüzemi gépkezelő
8331 Köztisztasági munkagép-, járműkezelő

r1

Jellemző munkakör:
− Köztisztasági szippantógép-kezelő

al
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Kötöttpályás vagy szabadon mozgó darut üzemeltet kezelőfülkéből vagy aláfüggő kapcsolók segítségével
terhek emelésére, süllyesztésére és mozgatására.
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Feladatai:
− mozgó- és toronydaru működtetése, hogy berendezéseket és anyagokat emeljen, mozgasson és elhelyezzen építkezési területeken, hajójavító üzemekben, ipari üzemekben és hasonló helyeken
− portáldaru üzemeltetése, hogy ki- és berakodja a hajók rakterületeit a kikötőkben
− futódaru, híddaru kezelése gépek és anyagok emelésére, mozgatására és elhelyezésére az üzemekben
− alulvezérelt daru irányítása aláfüggő nyomógombok segítségével viszonylag kisebb terhek szállítására
− hajón vagy bárkán elhelyezett daru üzemeltetése berendezések, anyagok emelésére és mozgatására
− darukönyv vezetése
− daru és egyéb berendezéseinek ellenőrzése, kenése, karbantartása és tisztítása
− daru munkahelyre történő vezetése
Jellemző munkakörök:
− Bakdarukezelő
− Forgódaru-kezelő
− Futódaru-kezelő
− Futómacska-kezelő
− Híddarukezelő
− Kötéldaru-kezelő
− Önjáró daru kezelője
− Portáldaru-kezelő
− Toronydaru-kezelő
− Úszódaru-kezelő

377

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8344 Rakodógép-kezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
8342 Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő
Kezeli és felügyeli a felvonó- és szállítóberendezéseket.

.j
an
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Jellemző munkakörök:
− Billenőserleges szállítógép kezelője
− Csuklótagos szállítószalag kezelője
− Elevátorkezelő
− Felsővontatópálya-kezelő
− Függő konveyor-kezelő
− Hevederes szállítószalag kezelője
− Kaparó-, szállítószalag-kezelő
− Kasosfelvonó-kezelő
− Lengőszállító kezelője
− Liftkezelő
− Mozgóasztal-kezelő
− Nehézszuszpenziós gép kezelője
− Rádlerkezelő
− Sífelvonó-kezelő
− Siklófelvonó-kezelő
− Siklóvezető
− Szállítócsiga-kezelő
− Szállítószalag-kezelő
− Személy- és teherfelvonó-kezelő
− Személyfelvonó-kezelő
− Teherfelvonó-kezelő
− Vedresfelvonó-kezelő

uá
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l.

Feladatai:
− a felvonó- és szállítóberendezések (személyfelvonó, teherfelvonó, kasos felvonó, vedres felvonó,
szállítószalag, vontatópálya, sodronykötélpálya, pneumatikus szállítóberendezés, homlokemelő targonca, tolóvillás targonca, emelőkocsi, vontató stb.) meghatározott típusának üzemeltetése
− a közúti és az üzemi (telephelyi) forgalmi szabályok betartása
− a rábízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása, műszaki állapotuk megőrzése, a használat során felmerülő kisebb hibák megszüntetése
− a gépek üzemanyag-ellátásának biztosítása
− a szállítóeszközök és az elszállításra váró személyek, áruk és anyagok épségének megóvása
− az áruk, anyagok rögzítésének ellenőrzése, a veszélyes terület körbekerítése, figyelmeztető táblák elhelyezése

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7623 Felvonószerelő
8341 Darus
8344 Rakodógép-kezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

378

8343 Targoncavezető
Gazdasági egységekben robbanómotoros vagy villanyüzemű targoncával teherszállítási és anyagmozgatási feladatokat lát el.
Feladatai:
− tömeg- és darabáruk, illetve anyagok emelése, polcra helyezése és egyéb mozgatása
− tömeg- és darabáruk gazdasági egységeken belüli és kívüli (egymás közti) szállítása, pótkocsik húzása
− szállító- és emelővillás targoncák vezetése, működtetése, illetve közúti közlekedés esetén a KRESZ
előírásainak betartása
− a jármű karbantartása

uá
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l.

Jellemző munkakörök:
− Emelőkocsi-vezető
− Homloktargonca-vezető
− Komissiózó targonca vezetője
− Nyeregkocsi-vezető
− Oldalemelő targonca vezetője
− Tolóoszlopos targonca vezetője
− Tolóvillás targonca vezetője

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8344 Rakodógép-kezelő

8344 Rakodógép-kezelő

20

Különböző vállalkozásoknál kezeli és felügyeli a rakodó-berendezéseket.
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Feladatai:
− a rakodásra használt gépi berendezések (folyamatos pályához kötött rakodógép, folyamatos önjáró
felszedőgép, szakaszos működésű önjáró felszedőgép, géplapát stb.) meghatározott típusának üzemeltetése
− a közúti forgalmi szabályok betartása
− a rábízott gépek, berendezések ápolása, karbantartása, a használat során felmerülő kisebb hibák elhárítása, az üzemanyag-ellátás biztosítása
− a nagy tömegű áruk, anyagok elhelyezése a szállítóeszközön
− a szállítóeszközök és az elszállításra váró áruk, anyagok épségének megóvása
− a balesetvédelmi előírások betartása

H

Jellemző munkakörök:
− Folyamatos (önjáró) felszedőgép kezelője
− Folyamatos (pályához kötött) rakodógép kezelője
− Géplapátkezelő
− Szakaszos működésű (önjáró) felszedőgép kezelője
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8240 Csomagológép-kezelő
8341 Darus
8342 Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő
8343 Targoncavezető
9132 Szállító- és rakodómunkás
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

379

8349 Egyéb anyagmozgató gépek kezelői
Ide tartoznak a 834-es alcsoportból a máshová nem sorolható anyagmozgató gépek kezelői.
Jellemző munkakörök:
− Anyagmozgató géprendszer kezelője
− Gépkocsibuktató
− Vagonbuktató
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

l.

835 Járművezetők

-tő

8351 Mozdonyvezető

r1

Vezeti a közforgalmú, a magán- és bányavasutak (dízel-, villamos-, ritkán gőzmeghajtású) mozdonyait.

20

11
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Feladatai:
− a vontatójármű átvétele, a mozdonyon elvégzett javítások ellenőrzése, a jármű átvizsgálása és műszaki állapotának ellenőrzése
− ráállás a szerelvényre és a személykocsik fékberendezéseinek ellenőrzése
− a jármű üzemanyag-, kenőanyag- és más segédanyag-szükségletének kiegészítése, kivételezése
− kapcsolattartás a forgalomirányító személyzettel
− a mozdonyon elhelyezett éberségi és vonatbefolyásoló berendezés kezelése
− állásidőben a mozdony ápolása, tisztítása, a tengelyágyak, csapágyak melegedésének ellenőrzése
− hosszabb várakozás esetén a gépi berendezés, a hajtási rendszer és a járműszerkezet elemeinek (csavarok, csapok, ékek, rugók, kerékabroncsok stb.) ellenőrzése
− az üzem közben felmerülő kisebb hibák elhárítása, súlyosabb esetekben a szerelvény leállítása
− a pálya, a jelzők és a fény- vagy szemafórjelzések figyelése, a forgalmi utasítások betartása
− a menetokmányok vezetése, leadása, a váltótárs tájékoztatása

H

at

ál

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
− Akkumulátoros bányamozdony vezetője
− Bányamozdony-vezető
− Dízelmozdony-vezető
− Felsővezetékes bányamozdony vezetője
− Gazdasági vasúti (kisvasút) mozdony vezetője
− Iparvasúti mozdonyvezető
− Kisvasúti mozdonyvezető
− Motorvonat-vezető
− Mozdonysegéd-kezelő
− Tolatómozdony-vezető
− Villanymozdony-vezető

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5221 Vonatvezető, -kísérő
5222 Kocsirendező, tolatásvezető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
III. szint
8352 Villamosvezető
Utasok szállítása érdekében városi közlekedés forgalmi körülményei között villamosszerelvényt vezet.

380

Feladatai:
− közlekedési szabályok és a biztonsági előírások betartásával, a forgalmi irányítás utasításait figyelembe véve a villamosszerelvény vezetése a menetrendnek megfelelően
− megállóhelyeken az utasok biztonságos fel- és leszállásának biztosítása
− az utasok információval való ellátása a megállóhelyekre és átszállási lehetőségekre vonatkozóan
− végállomásokon a szerelvény ellenőrzése
− szolgálat befejeztével járművének átadása
Jellemző munkakör:
− HÉV-járműszerelvény vezetője

l.

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8353 Metróvezető
8354 Trolibuszvezető

r1
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

uá

8353 Metróvezető

Többnyire föld alatt kiépített vonalakon metrószerelvényeket vezet, hogy utasokat szállítson.
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Jellemző munkakör:
− Földalatti vasút vezetője

20
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Feladatai:
− automatikus vonatvezető rendszerben (É–D-i üzem) egyedül, egyébként (K–Ny-i üzem) két emberből
álló munkacsoport tagjaként a metrószerelvény vezetése
− a jelzőrendszerek és a forgalmi irányítás által adott utasítások alapján a metrószerelvény irányítása
− megállóhelyeken az utasok biztonságos fel- és leszállásának biztosítása
− az utasok információval való ellátása a megállóhelyekre és átszállási lehetőségekre vonatkozóan
− végállomásokon a szerelvény ellenőrzése
− a szerelvények átvétele, leadása
− a vonat meghibásodása esetén a hiba elhárítása, tartalékszerelvény kérése

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8351 Mozdonyvezető
8352 Villamosvezető

at
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

H

8354 Trolibuszvezető
Településen belüli személyszállítási feladatok lebonyolítása érdekében trolibuszt vezet.
Feladatai:
− közlekedési szabályok és a biztonsági előírások betartásával, a forgalmi irányítás utasításait figyelembe véve a trolibusz vezetése a menetrendnek megfelelően
− megállóhelyeken az utasok biztonságos fel- és leszállásának biztosítása
− az utasok információval való ellátása a megállóhelyekre és átszállási lehetőségekre vonatkozóan
− végállomásokon a szerelvény ellenőrzése
Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás::
8357 Autóbuszvezető

381

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8355 Személygépkocsi-vezető
Gépjárműveket vezet, hogy személyeket, kisebb mennyiségű rakományt vagy postát szállítson.

r1
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Feladatai:
− a mindenkori KRESZ és biztonsági előírásoknak és utasításoknak megfelelően a gépjármű vezetése
− személyszállítási és egyéb feladatok ellátására rendelkezésre bocsátott személygépkocsi vezetése, a
szükséges nyilvántartások és okmányok kezelése
− fuvarozási díj ellenében személyszállítás végzése a vállalat tulajdonát képző, illetve saját tulajdonú
személygépkocsival
− gépkocsi átvizsgálása és műszaki ellenőrzése
− utasok felvétele és a meghatározott fuvarfeladat teljesítése
− kézbesítési, áruszállítási feladatok ellátása
− a gépjármű tisztán és karbantartása

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8356 Tehergépkocsi-vezető

8356 Tehergépkocsi-vezető

20
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
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Jellemző munkakör:
– Mentőautó vezető
– Személyi sofőr
− Taxivezető
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Benzin- vagy dízelüzemű tehergépkocsikat vezet, hogy árukat, berendezéseket, gépeket és egyéb anyagokat szállítson bel- és külföldi útvonalakon.
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Feladatai:
− a mindenkori KRESZ és biztonsági előírásoknak és utasításoknak megfelelően a gépjármű vezetése
− tehergépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása
− rakodási feladat irányítása, a rakomány átadása, illetve átvétele, a tehergépkocsira felszerelt csörlő
vagy emelő működtetése
− adminisztrációs feladatok ellátása, útinapló vezetése, díjszámfejtés, pénzkezelés és elszámolás
− a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, a gépjármű működési zavarainak, hibáinak meghatározása, behatárolása, a kisebb hibák javítása, a gépjármű rendszeres ápolása
Jellemző munkakörök:
− Dömpervezető
– Kamionvezető
− Trélervezető
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8311 Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő
8355 Személygépkocsi-vezető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

382

8357 Autóbuszvezető
Menetrend szerint közlekedő vagy különjáratú (turista-, munkás- és gyermekszállító stb.) autóbuszt vezet
utasok szállítása céljából.

l.

Feladatai:
− a mindenkori KRESZ és biztonsági előírásoknak és utasításoknak megfelelően a gépjármű vezetése
− az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése
− az utasok fel- és leszállásának biztosítása
− fűtés, szellőzés, világítás szabályozása
− menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése
− utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása
− menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel
− az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás

8358 Állati erővel vont jármű hajtója

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8354 Trolibuszvezető
8356 Tehergépkocsi-vezető

r1
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Jellemző munkakör:
− Mikrobuszvezető

11

Állattal, többnyire lóval vontatott járművet, kocsit, szekeret hajt személy- vagy teherszállítás céljából.
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Feladatai:
− teherszállítás céljából lovasszekér hajtása
− szórakozás, sétakocsizás, ünnepélyes felvonulás alkalmával emberek szállítása lovas kocsin, parádés
kocsin, fiákeren
− az állat be- és kifogása a kocsi, szekér elé
− a szekér, kocsi hajtása, a befogott állat (ló) irányítása
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Jellemző munkakörök:
− Bérkocsis
− Fiákeres
− Fuvaros, fuvarozó
− Kocsis
− Konflisfuvaros
− Kordélyos
− Lófogatú fuvarozó
− Lóhajtó
− Parádés kocsis
− Szekérfuvarozó

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
6134 Lótartó és -tenyésztő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

383

8359 Egyéb járművezetők
Ide tartoznak a 835-ös alcsoportból a máshová nem sorolható járművezetők.
Jellemző munkakörök:
− Motorkerékpár-vezető
− Triciklis fuvarozó
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

836 Hajózási foglalkozások

l.

8361 Uszálykormányos

r1

-tő

Irányítja a rakományt szállító uszályt, vezeti vagy végrehajtja az indulási, navigálási, kikötési műveleteket.

.j
an

uá

Feladatai:
− gép nélküli hajók, uszályok kormányzása, a berendezések működésének ellenőrzése, a hajók, uszályok egyszemélyi vezetése
− a szállítmány kármentes fuvarozásának ellenőrzése
− az uszállyal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása
− a személyzet nélküli bárkák irányítása
− az uszály kormányzása nehezen hajózható folyamszakaszokon, illetve kedvezőtlen időjárási körülmények között

11

Jellemző munkakör:
− Gép nélküli hajó vezetője

al
an

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8362 Fedélzet-, gépmester
8364 Kishajóvezető
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

8362 Fedélzet-, gépmester

at

ál

Irányítja és ellenőrzi a gépszemélyzet munkáját, kezeli, karbantartja, ápolja a hajógépeket, motorokat.

H

Feladatai:
− a fedélzeti segédgépek, szerkezetek, hajózási eszközök kezelése
− a hajótest, a fedélzet, a felépítmények karbantartásának vezetése, a hajógépházban lévő gépek, berendezések kezelése és karbantartása, javítása
− a jelzőberendezések, jelzőlámpák, lobogók alkalmazása
− adminisztratív teendők ellátása
Jellemző munkakörök:
− Fedélzetmester belvízi hajón
− Fedélzetmester tengerjárón
− Gépmester tengerjárón
− I. géptiszt
− II. géptiszt
− Géptisztjelölt

384

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3162 Hajós, fedélzeti tiszt, hajóvezető
8361 Uszálykormányos
8363 Matróz, gépkezelő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint
8363 Matróz, gépkezelő
Fedélzeti feladatokat végez folyami, tengeri hajókon és más vízi járműveken.

uá

r1

-tő

l.

Feladatai:
− figyelőszolgálat végzése nyílt vízen, kikötőbe érkezéskor és annak elhagyásakor, valamint más szűk
vízi utakon
− részvétel a hajó irányításában az utasítások alapján
− a kikötéshez használt kötelek, illetve az ezeket mozgató áttételi berendezések, csigák kezelése
− a hajó berendezéseinek, a teheráru-emelők, fedélzeti eszközök, mentő- és tűzoltó készülékek kezelése
és karbantartása
− a fedélzet és a hajótest takarítása, ezen felületek festése, karbantartása

11

.j
an

Jellemző munkakörök:
− Hajógépkezelő
− Kormányos matróz
− Matróz belvízi hajón
– Matróztanuló
− Matróz tengerjárón

20

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8362 Fedélzet-, gépmester

8364 Kishajóvezető

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

yt

Utas- és teherszállító motorcsónakokat, dereglyéket és egyéb kishajókat vezet.

H

at

ál

Feladatai:
− a hajó vezetése a hajózási viszonyok és a vízi közlekedés szabályainak ismeretére támaszkodva
− gondoskodás az áru vagy az utasok biztonságos fuvarozásáról, utazásáról, az áru, illetve az utasok elhelyezésének ellenőrzése
− a fuvarokmányok kezelése
− a védelmi és mentőfelszerelések ellenőrzése
Jellemző munkakörök:
− Dereglyevezető
− Teherszállító motorcsónak vezetője
− Utasszállító motorcsónak vezetője
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3162 Hajós, fedélzeti tiszt, hajóvezető
8361 Uszálykormányos
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
II. szint

385

8369 Egyéb hajózási foglalkozások
Ide tartoznak a 836-os alcsoportból a máshová nem sorolható hajózási foglalkozású dolgozók.
Jellemző munkakörök:
− Kompkormányos
− Tengerihajó-kormányos
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

l.

839 Egyéb mobil gépek kezelői

-tő

8390 Egyéb mobil gépek kezelői

H

at
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yt
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an

20

11
386

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

.j
an

Jellemző munkakör:
− Fűrészes (traktorral összeépített szalagfűrész)

r1

Ide tartoznak a 83-as csoportból a máshová nem sorolható mobil gépek kezelői.

9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ)
FOGLALKOZÁSOK

EGYSZERŰ SZOLGÁLTATÁSI JELLEGŰ FOGLALKOZÁSOK
(MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK NÉLKÜL)
911 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások
9111 Lakás-, intézménytakarító

-tő

l.

Tisztán és rendben tartja az üzletek és irodaházak, kórházak, szállodák, óvodák, iskolák és lakóépületek
belső tereit.

.j
an
11

20

Jellemző munkakörök:
– Gyermekintézmény-takarító
– Irodatakarító
– Kórházi takarító
– Lakóépület-takarító
– Szállodai takarító
– Üzlethelyiség-takarító

uá

r1

Feladatai:
– az előcsarnokok, folyosók, lépcsők, a lakások, szobák padlójának tisztítása, fényesítése
– a szőnyegek és a kárpitozott bútorok porszívózása, portörlés, a szemetesedények kiürítése
– a fürdőszoba takarítása, a fogyóban lévő tisztasági eszközök pótlása
– a beteg távozása után az ágynemű cseréje, az ágykeret lemosása, az ágytálak fertőtlenítése

al
an

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9112 Jármű-, ablak- és egyéb tisztító
9113 Háztartási alkalmazott
9115 Szobalány
9117 Szemétgyűjtő, utcaseprő

ál

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

at

9112 Jármű-, ablak- és egyéb tisztító
Takarítja a járművek: autóbuszok, trolibuszok, villamosok, vasúti kocsik, teherautók és személygépkocsik külső és belső részeit. Tisztítja az ablakokat, kirakatokat és az épület más üvegfelületeit.

H

91

Feladatai:
– a járműből a szemét összegyűjtése, a belső felületek és a jármű üléseinek tisztítása, porszívózás, az
ablakok belső felületének lemosása, a mellékhelyiségek felmosása és fertőtlenítése, az oldalfalak és
mennyezet lemosása
– a jármű külső felületének megtisztítása
– a jármű külső felületének megtisztítása automata járműmosóval, a jármű vezetése, amíg az áthalad a
járműmosón
– üvegfelületek tisztítása
Jellemző munkakörök:
– Gépkocsimosó
– Járműtakarító
– Vasútikocsi-takarító

387

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8331 Köztisztasági munkagép-, járműkezelő
9111 Lakás-, intézménytakarító
9115 Szobalány
9117 Szemétgyűjtő, utcaseprő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
9113 Háztartási alkalmazott

l.

Magánházaknál ellátja a háztartási munkákat.

r1

-tő

Feladatai:
– padló felsöprése, felmosása, fényesítése, szőnyegek és kárpitozott bútorok kiporszívózása, portörlés,
tükrök és lámpák tisztítása, mellékhelyiségek kitakarítása, ablakok lemosása
– ruhák, ágyneműk és más háztartási textíliák mosása, vasalása és javítása, ágyneműcsere
– élelmiszerek beszerzése, ételek elkészítése, felszolgálása

.j
an

uá

Jellemző munkakör:
– Bejárónő
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5315 Házvezetőnő
9111 Lakás-, intézménytakarító

9114 Konyhai kisegítő

20

11

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

al
an

Kitakarítja a konyhát, segédkezik a konyhai munkákban, elmosogatja a konyhaedényeket.

ál

yt

Feladatai:
– a konyha kövezetének felsöprése, felmosása, munkafelületek, falak, gépek, berendezések lemosása,
szemetesedények kiürítése, kimosása, edények elmosogatása
– nyersanyagok és eszközök szállítása a munkaterületre, a zöldségek megtisztítása, aprítása
– ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, ételmaradékok összegyűjtése

H

at

Jellemző munkakörök:
– Ebédkiadó
– Ebédkiosztó
– Edényleszedő
– Ételkiosztó, tálaló, konyhai kisegítő
– Konyhai kézilány
– Konyhalány
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5124 Szakács
9111 Lakás-, intézménytakarító
9113 Háztartási alkalmazott
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

388

9115 Szobalány
Szállodákban, motelekben és panziókban előkészíti a szobákat.
Feladatai:
– a kövezet felsöprése és felmosása, portörlés, porszívózás, szemetesedények kiürítése
– fürdőszoba-berendezések lemosása, tisztálkodási eszközök kikészítése, ágyneműcsere, szobai minibár
feltöltése
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9111 Lakás-, intézménytakarító
9112 Jármű-, ablak- és egyéb tisztító

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

r1

9116 Mosónő, vasalónő
A mosodában mossa, vasalja, csomagolja a háztartási és más textíliákat.

.j
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Feladatai:
– textíliák bejelölése és szétválogatása, kézi vagy gépi mosása
– vasalás kézzel vagy vasalógéppel, textíliák csomagolása
Jellemző munkakör:
– Szőnyeg-, kárpit-, függönytisztító

20

11

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5316 Vegytisztító, kelmefestő
9113 Háztartási alkalmazott

al
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Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
9117 Szemétgyűjtő, utcaseprő

ál

yt

Összegyűjti a szemetet az épületekből, kertekből, utcáról és más nyilvános helyekről, tisztán tartja az utcát, köztereket.

H
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Feladatai:
– hulladék összegyűjtése és a szemétszállító autóba öntése
– utcák, terek, parkok, vasútállomások, repülőterek söprése, padok letisztítása, hó eltakarítása
– hidak lemosása
Jellemző munkakör:
– Köztisztasági munkás
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8331 Köztisztasági munkagép-, járműkezelő
9111 Lakás-, intézménytakarító
9112 Jármű-, ablak- és egyéb tisztító
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

389

9118 Váltótisztító
A felügyeletére bízott vágányszakaszokon állítja, ellenőrzi és gondozza az ott lévő váltóberendezéseket.

l.

Feladatai:
– a rábízott pályaszakasz bejárása
– a váltók, keresztezések és a köztük lévő vágányrészek tisztán tartása, gondozása
– a váltó közé került szennyeződések (téli időszakban hó) seprése, kaparása vagy ecsettel való eltávolítása
– a közelben lévő gyomok levágása, a környéken található hulladékok eltakarítása
– a mozgó alkatrészek olajozása, az esetleges csavarlazulások megszüntetése
– a váltójelzők üvegének és a jelzők lámpáinak tisztán tartása
– a forgalmi utasításban és a helyi viszonyokra érvényes állomási végrehajtási utasításban előírt biztonsági rendelkezések betartása.

r1

-tő

Jellemző munkakörök:
– Vágányellenőr
– Váltó- és jelzőlámpa-kezelő
– Váltóőr
– Vasúti őr

.j
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

uá

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5223 Váltókezelő

11

9119 Egyéb takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

yt

al
an

Jellemző munkakörök:
– Illemhelykezelő
– Udvari takarító
– Üzemi takarító
– Zsomptakarító

20

Ide tartoznak a 911-es alcsoportból a máshová nem sorolható takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozású dolgozók.

at

ál

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

H

912 Őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások
9121 Portás
Közintézmények, közhivatalok, ipari és kereskedelmi létesítmények vagy más épületek, parkok bejáratát
őrzi. Szükség szerint ellátja a látogatók informálásával kapcsolatos feladatokat.
Feladatai:
– portaszolgálat, belépésre jogosultság ellenőrzése, látogatók útbaigazítása
– vállalati tulajdon, termékek engedély nélküli kijutásának megakadályozása
– dolgozók érkezésének, távozásának feljegyzése, látogatók nyilvántartása, anyagok, szerszámok forgalmának feljegyzése
Jellemző munkakörök:
– Egészségügyi intézmény portása
– Ipari, kereskedelmi intézet portása

390

– Közhivatal portása
– Oktatási intézmény portása
– Vállalati portás
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
3643 Szállodai portás, recepciós
5366 Vagyonőr
9122 Éjjeliőr, telepőr
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

l.

9122 Éjjeliőr, telepőr

-tő

A tulajdon védelmét látja el, tűzvédelmi munkát végez, fellép a tolvajok, rongálók, illetéktelenül behatolók ellen.

uá

r1

Feladatai:
– épület, terület őrzése, hogy megakadályozza az illetéktelen behatolást, lopást, tüzet vagy más veszélyt
– a tulajdon károsodásának, a gépek és eszközök elromlásának feljegyzése
– portai szolgálat ellátása, a személy- és teherforgalom ellenőrzése

11
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Jellemző munkakörök:
– Ipari őr
– MÁV-telepőr
– Múzeumi teremőr
– Temetőőr

al
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Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
5364 Természetvédelmi őr
5366 Vagyonőr
9121 Portás
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

yt

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

ál

9123 Ruhatáros, kabinos, csomagmegőrző, jegyszedő

H

at

Megőrzi az intézmény látogatóinak, dolgozóinak ruházatát, csomagjait vagy más tárgyait, ellenőrzi a belépőjegyeket.
Feladatai:
– tárgy, ruhadarab megőrzése, jegy, biléta kiadása, megőrzési díj átvétele
– értéktárgy és jegy ellenében a vendégnek a kabinkulcs átadása, bérletek kezelése

Jellemző munkakörök:
– Áruházi csomagmegőrző
– Éttermi ruhatáros
– Filmszínházi jegyszedő
– Pályaudvari csomagmegőrző
– Színházi jegyszedő
– Színházi ruhatáros
– Uszodai kabinos

391

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
9124 Hivatalsegéd, kézbesítő
A munkahelyeken kisegítői feladatokat lát el, küldeményeket, leveleket kézbesít.
Feladatai:
– munkahelyen belül, illetve a telephelyek között vagy más intézményekbe levelek, kisebb tárgyak kézbesítése, levelek feladása a postán
– kifutói feladatok elvégzése
– különféle termékek kézbesítése vállalatokhoz, boltokba, háztartásokba

-tő

l.

Jellemző munkakörök:
– Küldönc
– Vállalati kézbesítő

r1

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9125 Hordár, csomagkihordó

.j
an

uá

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint
9125 Hordár, csomagkihordó

11

Csomagot, bőröndöt szállít szállodában, vasútállomáson, autóbusz pályaudvaron és repülőtéren; csomagot kézbesít a címzettekhez intézményen belül vagy kívül.

al
an

20

Feladatai:
– csomagok szállítása kézben vagy csomagszállító kocsin a kívánt helyre
– segítség a szobaasszonyoknak a nehezebb fizikai munkák elvégzésében
– csomagok, termékek kézbesítése kézben vagy kézikocsin, motorkerékpáron intézményekhez, vállalatokhoz, boltokba vagy háztartásokba

at

ál

yt

Jellemző munkakörök:
– Boy
– Csomagkézbesítő
– Futár
– Kifutófiú
– Londiner
– Üzleti kifutó

H

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8342 Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő
8343 Targoncavezető
9124 Hivatalsegéd, kézbesítő
9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

9129 Egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások
Ide tartoznak a 912-es alcsoportból a máshová nem sorolható őrök és hasonló jellegű egyéb foglalkozású
dolgozók.

392

Jellemző munkakörök:
– Hídőr, kikötőőr
– Parkolóőr
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

913 Anyagmozgatók
9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló

-tő

l.

Kézi erővel, hidraulikus kézikocsival vagy egyéb segédeszközzel mozgatja, szállítja a nyersanyagokat, a
félkész és késztermékeket, a hulladék- és egyéb anyagokat, illetve csomagolja a termékeket és az anyagokat.

.j
an

uá

r1

Feladatai:
– anyagok, termékek mozgatása, emelése, hordása, rakodása
– alap- és segédanyagok, illetve félkész termékek előkészítése, a feldolgozó gépek "etetése", a munkadarabok leszedése és elszállítása
– anyagok, termékek csomagolásának előkészítése, illetve kézi csomagolása dobozokba, zsákokba, kartonokba, rekeszekbe, hordókba, konténerekbe és egyéb csomagolóanyagokba
– tolókocsi, hidraulikus emelő-, illetve kézikocsi és egyéb anyagmozgató eszközök kezelése

11

Jellemző munkakörök:
– Előkészítő csomagoló
– Kézi csomagoló, címkéző
– Zsákoló

20

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8240 Csomagológép-kezelő
8344 Rakodógép-kezelő
9132 Szállító- és rakodómunkás

al
an

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

yt

9132 Szállító- és rakodómunkás

at

ál

Kézzel vagy különböző anyagmozgató eszközök segítségével mozgat, fel-, illetve lepakol és szállít anyagokat és termékeket.

H

Feladatai:
– darabáruk rakodása kamionokra, vasúti kocsikra, illetve raktáráruházak, ipari létesítmények és kikötők rakodópartjaira
– ömlesztett anyagok szállítószalagon való szállítása
– tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések kezelésével folyékony anyagok tartályokba, illetve
tartályautókba töltése
– teher emelése és mozgatása egyszerűbb segédeszközök segítségével, mint például kézihorgokkal, tapadókorongokkal, emelőkkel, csigákkal, csigasorokkal, csörlőkkel, kötelekkel, hevederekkel
– teher emelése, illetve szállítása gépekkel, mint például kézikocsival, szállítószalaggal, esetleg targoncával vagy daruval
– a rakodáshoz, szállításhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése, a szállítólevelek, illetve
számlák kezelése
– konténerek és ládák felnyitása, leltározás, a mérés segítése és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátása

393

Jellemző munkakör:
Dokkmunkás
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
8342 Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő
8344 Rakodógép-kezelő
9125 Hordár, csomagkihordó
9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló
9133 Kocsikísérő
Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

-tő

l.

9133 Kocsikísérő

r1

Az áruk, anyagok, gépek és berendezések fuvarozását előkészíti és segít a teherautó-vezetőnek a szállítás
lebonyolításában és teljesítésében.

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9132 Szállító- és rakodómunkás

.j
an

uá

Feladatai:
– fuvarozás és rakodás zavartalan lebonyolításával kapcsolatos feladatok összességének az ellátása
– az áru le- és felrakodása, a rakodás irányítása
– rakomány rendeltetési helyre történő kísérése, az ügyfél feltételei szerinti kézbesítése és kirakodása
– fuvarozás során a sofőr segítése
– adminisztrációs feladatok ellátása, okmányok kitöltése, lepecsételése, átadása, illetve átvétele, a fuvarokmány és a rakomány egyeztetése

914 Kubikosok
9140 Kubikos

al
an

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

ál

yt

Épületek, utak, hidak, alagutak, csővezetékek és gátak építésénél, javításánál, illetve lerombolásánál kézi
erővel elvégzi azokat a finomabb földmunkákat, melyeket földmunkagépekkel nem lehet elvégezni.

H

at

Feladatai:
– építkezéseknél a létesítmények helyének előkészítése
– föld csákányozása, lapátolása, gereblyézése, elszállítása talicskával
– segítés a dúcolások, támfalak elkészítésében
– bontásoknál a törmelékek kézi erővel való szállítása, eltakarítása
Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
7641 Útépítő, útkarbantartó
7642 Vasútépítő, vasútkarbantartó
Minimális képzettségi (képesítési) feltételek:
I. szint

394

915 Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások
9150 Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások
Egyszerű, szakképzettséget nem igénylő anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatási feladatokat lát el.
Jellemző munkakörök:
– Harangozó
– Mutatványos
– Utcai zenész
– Vándorköszörűs

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

919 Egyéb segédmunkások

r1

9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás)

11
20

al
an

Jellemző munkakörök:
– Építőipari segédmunkás
– Fermentorkezelő
– Kocsimozgató
– Közhasznú munkás
– Magtári dolgozó
– Műhelyi segédmunkás
– Palaválogató
– Papírkötöző
– Raktári segédmunkás
– Zsinegelő, zsinegkötöző

.j
an

uá

Egyszerű, általában fizikai természetű tevékenységeket végez kézi erővel, mint például gépek, illetve
emberek kiszolgálása, anyagok és tárgyak kezelése, földmunkák végzése. Munkája igényelheti egyszerű
szerszámok vagy berendezések használatát is.

ál

yt

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9132 Szállító- és rakodómunkás
9140 Kubikos
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)

H

at

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

395

92

EGYSZERŰ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK
921 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)
Szakképzettséget nem igénylő, egyszerű vagy idényjellegű mezőgazdasági munkákat végez.

l.

Feladatai:
– a megbízó útmutatásai szerint a haszonnövények kapálása, gyomlálása, permetezése, kötözése
– termések kézi betakarítása: pl. kukoricatörés, gyümölcs- és zöldségszedés
– az állattenyésztő telepek környezetének tisztán tartása, általános tanyatakarítás végzése
– istállók, termények, földek őrzése

.j
an

uá

r1

-tő

Jellemző munkakörök:
– Béres
– Csordás, gulyás, pásztor
– Csősz
– Disznópásztor, kondás
– Istállóőr
– Mezőgazdasági napszámos
– Mezőgazdasági segédmunkás
– Summás
– Szarvasmarha-legeltető
– Szőlőőr

11

Kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

20

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

al
an

922 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)

ál

yt

Szakképzettséget nem igénylő erdészeti, vadászati, halászati munkákat végeznek, rendszerint a szakmunkásokkal együtt, azok útmutatásai alapján.

H

at

Feladatai:
– erdősítésben és erdőfelújításban kézi talaj-előkészítés, gyomtalanítás, bozótirtás
– erdőtelepítések ápolása, gondozása (kapálás, öntözés)
– faanyag mozgatása, rakodása, vagonírozása
– közreműködés a vadtenyésztési munkákban, vadnevelés, -etetés, -gondozás, vadgazdálkodási eszközök készítése
– halak gondozása, etetése, lehalászása, szállítása
– egyszerű gépek (pl. tereprendező, ültető gépek) és eszközök (pl. ivadéknevelő, halfogó, haltároló eszközök) kezelése
Jellemző munkakörök:
– Erdészeti munkás, segédmunkás
– Tógazdasági segédmunkás
– Vadőr

396

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:
9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás)
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr)

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:
I. szint

397

0 FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAI

01

FEGYVERES SZERVEK FELSŐFOKÚ KÉPESÍTÉST IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSAI
011 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

FEGYVERES SZERVEK KÖZÉPFOKÚ KÉPESÍTÉST IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSAI

uá

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

r1

021 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

-tő

l.

02

FEGYVERES SZERVEK KÖZÉPFOKÚ KÉPESÍTÉST NEM IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSAI

.j
an

03

11

031 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

H

at

ál

yt

al
an

20

0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

398

IV. A FEOR–93 FOGLALKOZÁSAINAK NÉGYSZÁMJEGYES
BETŰRENDES JEGYZÉKE

l.

A foglalkozás, munkakör megnevezésének valamennyi, a keresés szempontjából lényeges szava
egyszer a sor közepén betűrendben megjelenik oly módon, hogy mindegyik esetben a teljes – a
rendszeres jegyzékben, illetve a tartalmi leírásban megtalálható – foglalkozási, munkaköri
megnevezés kerül közlésre. Az előbbieket a következő példa szemlélteti.
FEOR–93
számjele

-tő

A foglalkozás megnevezése a rendszeres jegyzékben:

r1

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző......................................................................................... 3604

uá

a betűrendes jegyzékben:
1. a B betűnél

.j
an

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző....................... 3604
2. a T betűnél

11

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző ................................... 3604

20

3. az Ü betűnél
Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző ...................................................................... 3604

H

at

ál

yt

al
an

A keresés szempontjából csak az adott foglalkozásra, munkakörre jellemző, lényeges szó
szerepel kiemelt szóként a betűrendes részben. A kötőszavak, vagy a keresés szempontjából
félrevezető, nem jellemző szavak sem jelennek meg kiemelt szóként a jegyzékben. (Hasonló
meggondolásból az ”egyéb” megnevezés sem kiemelt szó.) A visszakeresés megkönnyítése
érdekében néhány egybeírt szót – kötőjellel – külön kellett választani (pl. Gépész- mérnök). A
betűrendes jegyzék kezelhetősége érdekében egyes szavakat nem szerepeltettünk kiemelt szóként
(pl. főosztályvezető, osztályvezető, igazgató). Ugyanakkor szükségessé vált, hogy egyes
megnevezések módosított alakban, vagy az értelmezést biztosító kiegészítéssel szerepeljenek. Itt a
zárójelben feltüntetett megjegyzés igazít el olyan esetekben, amikor a besorolást a munkáltató (pl.
helyi önkormányzat, posta), vagy az iskolai végzettség szintje (pl. középiskola) befolyásolhatja. A
foglalkozások négyszámjegyes rendszerében szereplő megnevezése (jelen kiadvány II. fejezete) itt
kiemelten, félkövér betűvel szedve jelenik meg).
A betűrendes jegyzék használatát elősegíti a rendszeres jegyzék szerkezetének,
felépítésének ismerete. Egyes kérdések tisztázásához további alapot adhat e kötetben közölt
módszertani alapelvek és részletes tartalmi leírások tanulmányozása.
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H
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11
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an

uá

r1

-tő

l.

Jármű-, ablak- és egyéb tisztító........................................................................................ 9112
Ablakkeret-készítő ................................................................................................ 7342
Ablaküvegező ....................................................................................................... 7638
Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus ............................................................ 3117
Acélblokk- és bugahengerész ............................................................................... 7414
Acélhuzal- és betonacél-előkészítő....................................................................... 7527
Acéllemezgyártó ................................................................................................... 7414
Siemens-Martin acélművi olvasztár ................................................................................................ 7412
Acélművi törőmunkás........................................................................................... 7411
Acélolvasztár......................................................................................................... 7412
Acélöntő................................................................................................................ 7415
Hengerművi anyag-előkészítő és adagoló.................................................................................................................. 7411
Kálciumnitrát-gyártó, kőtéri adagoló.................................................................................................................. 8135
Kúpoló kemence adagoló.................................................................................................................. 7411
Munkalap adagoló.................................................................................................................. 4199
Üvegkeverék adagoló.................................................................................................................. 7524
Adatátviteliterminál-kezelő .................................................................................. 3131
Adatbázis adminisztrátor ...................................................................................... 3133
Adatbázis-felelős ................................................................................................. 3133
Adatbázis-kezelő................................................................................................... 3133
Lapszerkesztőségi adatellenőr............................................................................................................. 3715
Adatgyűjtő ............................................................................................................ 4199
Adatrögzítő ........................................................................................................... 4220
Addírozó ............................................................................................................... 7356
Textilipari addírozó................................................................................................................. 7315
Egyetemi/főiskolai adjunktus............................................................................................................... 2410
Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások................................................................. 4220
Adminisztratív vezető........................................................................................... 1349
Adminisztrációs ügyintéző ................................................................................... 3602
Adatbázis adminisztrátor ....................................................................................................... 3133
Egészségügyi adminisztrátor ....................................................................................................... 4193
Elszámoltató adminisztrátor ....................................................................................................... 4119
Irodai adminisztrátor, írnok ......................................................................................... 4193
Adóállomási művezető ......................................................................................... 1356
Adóellenőr ............................................................................................................ 2512
Adófelügyelő ........................................................................................................ 2518
Adófőszerkesztő.................................................................................................... 1339
Adórevizor ............................................................................................................ 2518
Adószakértő, szaktanácsadó.............................................................................. 2512
Könyvvizsgáló és adószakértő kisszervezet vezetője ........................................................................ 1421
Adótanácsadó........................................................................................................ 2512
Adótanácsadó kisszervezet vezetője..................................................................... 1421
Könyvelő és adótanácsadó kisszervezet vezetője...................................................................... 1421
Adóügyintéző........................................................................................................ 3605
Adóvégrehajtó....................................................................................................... 3513
Afrikbontógép-kezelő ........................................................................................... 7343
Agancsból dísztárgykészítő .................................................................................. 7514
Aggregátkezelő (mélyfúrási cementező).............................................................. 7111
Agrárkémikus agrármérnök.................................................................................. 2125
Agrármenedzser.................................................................................................... 1321
Agrármeteorológus ............................................................................................... 2143
Agrármérnök......................................................................................................... 2125
Agrárkémikus agrármérnök .......................................................................................................... 2125
Gazdasági agrármérnök .......................................................................................................... 2125
Környezetgazdálkodási agrármérnök .......................................................................................................... 2125
Agronómus ........................................................................................................... 2125
Agyag- és mázmasszakészítő gépkezelő.............................................................. 8142
Agyagárufestő....................................................................................................... 7523
Agyagbányász....................................................................................................... 7119
Agyagfejtő ............................................................................................................ 7119
Üveg- és agyagipari mérnök ................................................................................................ 2115
Agyagpipa-készítő ................................................................................................ 7523
Ajtóbevonó kárpitos.............................................................................................. 7343
Ajtótokkészítő....................................................................................................... 7342
Akkumulátor- és szárazelem-szerelő.................................................................... 7445
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A

r1

-tő

Olajbányászati

l.

Egyéb

Akkumulátorkészítő.............................................................................................. 7445
Akkumulátoros bányamozdony vezetője ............................................................. 8351
Akkumulátortöltő, -javító ..................................................................................... 7445
Aknafúró ............................................................................................................... 7111
Aknakarbantartó.................................................................................................... 7119
Aknamunkás ......................................................................................................... 7111
Aknavájár, -segédvájár ......................................................................................... 7113
Akupunktúraszalon-vezető (kisszervezeti)........................................................... 1423
Alagcsövező gép kezelője .................................................................................... 8319
Alagútépítő gép kezelője ...................................................................................... 8323
Alakító, javító szabó ............................................................................................. 7321
Alapanyag-laboráns .............................................................................................. 7540
alapfokú tanintézeti oktatók .............................................................................. 2439
Alapozó................................................................................................................. 8322
alapozó .................................................................................................................. 7121
Alapozó festő ........................................................................................................ 7315
Alapozógép-kezelő .............................................................................................. 8322
Aláverőgép-kezelő................................................................................................ 8323
Alelnök (politikai-érdekképviseleti)..................................................................... 1131
alelnök................................................................................................................... 1231
alelnöke ................................................................................................................. 1211
alelnöke ................................................................................................................. 1132
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Megyei
Megyei közgyűlés elnöke,
Munkáltatói szervezet országos elnöke,
Országos gazdasági, szakmai érdekképviseleti
szervezet (pl. kamara) elnöke, alelnöke ................................................................................................................. 1132
Szakszervezet országos elnöke, alelnöke ................................................................................................................. 1132
Alj- és sínfektető, sínlekötő .................................................................................. 7642
Alkalmazási programozó...................................................................................... 3132
Alkalmazástechnikai szaktanácsadó..................................................................... 2190
Alkalmazástechnikus ............................................................................................ 3129
Alkalmazott fizikus............................................................................................... 2141
Elektronikus alkalmazott grafikus, képszerkesztő ..................................................................... 2629
Alkalmazott matematikus ..................................................................................... 2147
Jelmez- és alkalmiruha-készítő............................................................................................... 7321
Alkatrészgyártó (vas)............................................................................................ 7490
Alkotmánybíróság elnöke..................................................................................... 1110
Alkotói műhely vezetője....................................................................................... 1339
Egyéb alkotóművészi foglalkozások ............................................................................. 2629
Alkotótelepi vezető ............................................................................................... 1339
Pulmonológus allergológus asszisztens ........................................................................................ 3232
Almolnár ............................................................................................................... 7215
Ipari alpinista ................................................................................................................. 5399
Alpolgármester...................................................................................................... 1211
Alsó-, felsőtalpcsákozó......................................................................................... 8124
Alsógépezet-kezelő............................................................................................... 5343
Altatóorvos............................................................................................................ 2212
Járda- és aluljárótisztító (-mosó) gép kezelője..................................................................... 8331
Automata alumínium csőhúzó-kezelő ................................................................................... 8192
Alumínium-edzősori nyújtógép kezelője ............................................................. 8192
Alumíniumanyag-kivezető ................................................................................... 7414
Alumíniumcsapoló................................................................................................ 7412
Alumíniumdaraboló fűrészes................................................................................ 8192
Alumíniumdrót-húzó ............................................................................................ 7414
Alumíniumelektrolizálókád-építő......................................................................... 7411
Alumíniumgyártásianód-kezelő............................................................................ 7412
Alumíniumkád-kezelő .......................................................................................... 7412
Alumíniumkészhenger-etető................................................................................. 8191
Alumíniumkohász................................................................................................. 7412
Alumíniumkohó-ellátó.......................................................................................... 7412
Alumíniumlemez-egyengető gép kezelője ........................................................... 8192
Alumíniumlemez-sajtoló gép kezelője ................................................................. 8192
Alumíniumolvasztár ............................................................................................. 7412
Alumíniumolvasztó, ívfénykemence-kezelő ........................................................ 7412
Alumíniumraffináló .............................................................................................. 7412
Alumíniumsalak-égető.......................................................................................... 7412
Alumíniumtuskó-maró gép kezelője .................................................................... 8192
Amerikai (műszaki) retusőr .................................................................................. 7353
Ammónia- és karbonátszivattyú-kezelő ............................................................... 8135
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Kohászati
Ötvözetgyári
Hengerművi
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r1

Rajz- és
Rajz- és
Rajz- és

-tő

Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl.
Egyéb

Ammóniagyári ammónianívó-kezelő ................................................................... 8135
Ammóniagyári gázkeringetőszivattyú-kezelő...................................................... 8135
Ammóniaüzemi légkompresszor-kezelő .............................................................. 8135
Ammóniaüzemi táblakezelő ................................................................................. 8135
Ammóniavisszanyerő-kezelő................................................................................ 8135
Ammonizáló, klórmetilező ................................................................................... 8133
Ampullagép-beállító (üvegipari) .......................................................................... 8143
Ampullagép-etető.................................................................................................. 8143
analitikus, modellkészítő, operációkutató)....................................................... 2131
analitikus jellegű számviteli foglalkozások....................................................... 4119
Analitikus kémikus ............................................................................................... 2144
Analitikus könyvelő ............................................................................................ 4111
Analitikus szakasszisztens .................................................................................... 3235
animációs film tervezője....................................................................................... 2623
animációs filmhez fázisrajzoló ............................................................................. 2623
animációs filmhez kulcsrajzoló ............................................................................ 2623
Aneszteziológiai szakasszisztens.......................................................................... 3232
Anódkezelő ........................................................................................................... 7411
Anódköpenyező .................................................................................................... 7411
Anódmasszázó ...................................................................................................... 7411
Anódtüske-tisztító................................................................................................. 7411
Anódtüskehúzó, -verő........................................................................................... 7411
Antennabeállító..................................................................................................... 7444
Antennaszerelő és beállító műszerész .................................................................. 7444
Antikoló (bőr) ....................................................................................................... 7339
Antikváriumi szakeladó ........................................................................................ 5112
Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns ............................................... 3193
anyag-előkészítő .................................................................................................. 7411
anyag-előkészítő ................................................................................................... 7411
anyag-előkészítő és -adagoló................................................................................ 7411
Anyag-előkészítő és bedolgozógép kezelője........................................................ 8323
Anyagbeadó kormányos ....................................................................................... 7411
anyagbeszerző ..................................................................................................... 3623
Anyagellátási osztály vezetője.............................................................................. 1345
Anyagellenőr......................................................................................................... 3623
anyagelszámoló..................................................................................................... 3623
Anyaggazdálkodási osztály vezetője.................................................................... 1345
Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző .................................................................... 3623
Anyagkalkulátor.................................................................................................... 4119
Anyagkiadó........................................................................................................... 7530
Anyagkönyvelő..................................................................................................... 4111
Anyagmentő csapatcsillés..................................................................................... 7114
Anyagmentővájár.................................................................................................. 7113
anyagmozgató, csomagoló.................................................................................. 9131
Anyagmozgató géprendszer kezelője................................................................... 8349
anyagmozgatógépek kezelői............................................................................... 8349
anyagnorma-készítő ........................................................................................... 3155
Anyagnyilvántartó.............................................................................................. 4121
Anyagosztály-vezető............................................................................................. 1345
anyagöntő.............................................................................................................. 7353
Anyagutalványozó ................................................................................................ 3623
anyagvizsgáló........................................................................................................ 7540
anyagvizsgáló........................................................................................................ 7540
anyagvizsgáló........................................................................................................ 3193
anyagvizsgáló........................................................................................................ 3193
anyagvizsgáló........................................................................................................ 3193
anyagvizsgáló........................................................................................................ 3193
anyagvizsgáló........................................................................................................ 3193
Apáca .................................................................................................................... 3730
Apáca (oktatással, ápolással foglalkozók nélkül)................................................. 2640
Appretáló (szalag és zsinór).................................................................................. 7315
Appretfőző ............................................................................................................ 7315
Apróvadgondozó .................................................................................................. 6221
Arany- és ezüstvésnök .......................................................................................... 7522
Aranykalászos gazda ............................................................................................ 6140
Aranyozó (fa-)....................................................................................................... 7349
arató-cséplő gép vezetője...................................................................................... 8311
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Sajtódokumentáló, szemléző, archiváló................................................................................................................ 3715
Emlékmúzeum- és archívum-vezető (kisszervezeti) ........................................................................... 1425
Tájékoztatási, arculati menedzser ................................................................................................ 3622
Argonüzemi gázszétválasztó táblakezelő ............................................................. 8135
Armatúratekercselő............................................................................................... 7445
Artoskezelő ........................................................................................................... 7315
Aszaló ................................................................................................................... 7212
Aszfalt- és bitumengyártó..................................................................................... 7641
Aszfaltfinisher mellett profilképző és -igazító...................................................... 7641
Aszfaltozó és útépítő............................................................................................. 7641
Bútor- asztalos ................................................................................................................. 7341
Bútorkészítő asztalos.................................................................................................................. 7341
Csomagolóeszköz-készítő asztalos.................................................................................................................. 8125
Épület- asztalos ................................................................................................................. 7342
Épület-karbantartó asztalos.................................................................................................................. 7342
Asztalosipari felületkezelő.................................................................................... 7341
Asztalosipari szerelő ............................................................................................. 7341
Asztrofizikus......................................................................................................... 2142
Asztrometrikus...................................................................................................... 2142
Általános asszisztens ............................................................................................................ 3231
Általános rendelőintézeti asszisztens ............................................................................................................. 3231
EEG asszisztens ............................................................................................................. 3232
Egészségnevelő asszisztens ............................................................................................................ 3414
EKG asszisztens ............................................................................................................. 3232
Fizioterápiás asszisztens ............................................................................................................. 3232
Fogászati asszisztens ............................................................................................................ 3233
Gyógyfoglalkoztató asszisztens ............................................................................................................. 3239
Gyógypedagógiai asszisztens ............................................................................................................ 3415
Gyógyszergyártó asszisztens ............................................................................................................. 3234
Gyógyszertári asszisztens ............................................................................................................ 3234
Gyógyszerellátási szak- asszisztens ............................................................................................................ 3235
Kereskedelmi asszisztens ............................................................................................................. 3621
Képi diagnosztikai asszisztens ............................................................................................................. 3232
Klinikai laboratóriumi asszisztens ............................................................................................................. 3232
Könyvtáros- asszisztens ............................................................................................................. 3711
Könyvvizsgáló asszisztens ............................................................................................................. 3606
Laboratóriumi asszisztens ............................................................................................................. 3232
Légzésfunkciós asszisztens ............................................................................................................. 3232
Logisztikai asszisztens, ügyintéző ........................................................................................... 3621
Mentálhigiénés asszisztens ............................................................................................................ 3312
Mikrobiológiai laboratóriumi asszisztens ............................................................................................................. 3232
Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens ............................................................................................................. 3159
Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens ............................................................................................................. 3239
Pedagógus- asszisztens ............................................................................................................ 3413
Pulmonológus-allergológus asszisztens ............................................................................................................. 3232
Statisztikai asszisztens ............................................................................................................. 3607
Szak- asszisztens (orvosi) .............................................................................................. 3232
Szociális asszisztens ............................................................................................................ 3311
Szövettani laboratóriumi asszisztens ............................................................................................................. 3232
Egyéb asszisztensek ........................................................................................................ 3239
Gyógyászati asszisztensjelölt..................................................................................................... 3239
Atomerőművi gépkezelő..................................................................................... 8223
Atomerőművi turbinafőgépész, -gépész............................................................... 8223
Atomfizikus .......................................................................................................... 2141
Atomizerkezelő..................................................................................................... 8142
Audiológiai szakasszisztens.................................................................................. 3232
Autó-motorszerelő ................................................................................................ 7431
Autóalkatrész-kereskedő....................................................................................... 5111
Autóápolásicikk-kereskedő................................................................................... 5111
Autóbontó ............................................................................................................. 7431
Autóbuszállomás vezetője .................................................................................... 1326
Autóbuszkárpitos .................................................................................................. 7343
Autóbuszvezető ................................................................................................... 8357
Autófényező.......................................................................................................... 7429
Autogénhegesztő................................................................................................... 7425
Autogénvágó......................................................................................................... 7425
Autókárpitos.......................................................................................................... 7343
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Autókereskedő ...................................................................................................... 5111
Élelmiszer-ipari autokláv-kezelő..................................................................................................... 8111
Hidrokarbonát-üzemi autoklávberendezés-kezelő................................................................................... 8135
Autóköpenygyártó ................................................................................................ 8137
Automarató ........................................................................................................... 7353
Fekete és színes kemigráfus automarató............................................................................................................. 7353
Kemigráfus automarató............................................................................................................. 7353
Automata alumínium csőhúzó-kezelő .................................................................. 8192
Betongyári automata irányítója ............................................................................................... 8144
Hímző, cakkozó automata kezelője ................................................................................................. 8122
Automata összeszerelő gépsor kezelője ............................................................... 8193
Öblösüveggyártó automatagép-beállító, -kezelő............................................................................... 8143
Rövid és hosszú varratú automatagép kezelője............................................................................................ 8122
Konzervipari automatagépcsoport-kezelő .................................................................................. 8111
Villamos automatikai mérnök .............................................................................................. 2118
Automatikai műszerész......................................................................................... 7443
Gépipari automatizálási technikus ....................................................................................... 3117
Autó-motor szerelő ............................................................................................... 7431
Autótömlőgyártó................................................................................................... 8137
Autóülés- és bútorhuzat-készítő ........................................................................... 7329
Autóvillamossági szerelő műszerész .................................................................... 7443
Azbesztcement-hollandikád kezelője ................................................................... 8145
Azbesztcementlemez-gyártó gép kezelője ........................................................... 8145
Azbesztfonó .......................................................................................................... 7312
Azbesztkaucsukgyártó .......................................................................................... 8129
Azbesztkesztyű-horgoló ....................................................................................... 8129
Azbesztszövő ........................................................................................................ 7313
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Ács-állványozó .................................................................................................... 7612
Magasépítési ács-állványozó ...................................................................................................... 7612
Mélyépítési ács-állványozó ...................................................................................................... 7612
Ácsok művezetője................................................................................................. 1353
Ácsolóvájár ........................................................................................................... 7113
Halászati ágazat vezetője...................................................................................................... 1321
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazat vezetője...................................................................................................... 1321
Szakmai ágazati szakszervezet megyei vezetője................................................................. 1232
Ágyazatkészítő és -tömörítő ................................................................................. 7642
Államháztartási üzemgazdász............................................................................... 2515
Állami Számvevőszék elnöke............................................................................... 1110
Helyettes államtitkár ............................................................................................................. 1121
Közigazgatási államtitkár ............................................................................................................. 1121
Politikai államtitkár ............................................................................................................. 1110
Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár ........................................................................................................... 1110
Állat- és növénykert osztályvezetője.................................................................... 1335
Állat-egészségügyi szaktechnikus ........................................................................ 3124
Állat-egészségügyi technikus ............................................................................... 3124
Állat-egészségügyi üzemmérnök.......................................................................... 2129
Állatbontó ............................................................................................................. 7211
Állategészségőr..................................................................................................... 3250
Állatgondozó......................................................................................................... 6131
Állatkerti állatgondozó.......................................................................................................... 6139
Laboratóriumi állatgondozó.......................................................................................................... 6137
Állatgondozó cirkuszokban, kutatóintézetekben
és állatotthonokban ............................................................................................ 6139
Állati erővel vont jármű hajtója........................................................................ 8358
Állatidomár ........................................................................................................... 3725
Állatifehérjetakarmány-előállító........................................................................... 7219
Állatkábító............................................................................................................. 7211
Állatklinika-vezető (kisszervezeti) ....................................................................... 1423
Állatorvos............................................................................................................. 2240
Húsvizsgáló állatorvos............................................................................................................... 2240
Üzemi állatorvos............................................................................................................... 2240
Vezető állatorvos............................................................................................................... 1333
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Állatorvosi szaksegéd (felcser)........................................................................... 3250
Állatszúró.............................................................................................................. 7211
állattartási és állattenyésztési foglalkozások .................................................... 6139
állattartó és -tenyésztő........................................................................................ 6131
Állattenyésztési brigád vezetője ........................................................................... 1351
Állattenyésztési telep vezetője.............................................................................. 1321
Állattenyésztési üzemmérnök............................................................................... 2125
Állattenyésztő ....................................................................................................... 6131
Állattenyésztő mérnök .......................................................................................... 2125
Állófelvétel-készítő............................................................................................... 2627
Állományalakító könyvtáros................................................................................. 2611
Állományvédelmi osztály vezetője (kulturális).................................................... 1335
állomásfőnök......................................................................................................... 1326
Állványfelrakó (cséve-, orsófelrakó).................................................................... 7313
Állványos réselőgép kezelője ............................................................................... 8322
állványozó ............................................................................................................ 7612
állványozó............................................................................................................. 7612
állványozó............................................................................................................. 7612
Általános asszisztens........................................................................................... 3231
Általános asszisztens egészségügyi intézményben .............................................. 3231
Általános állattartó és -tenyésztő....................................................................... 6131
Általános ápolónő, ápoló .................................................................................... 3211
Általános dísznövénytermesztő ............................................................................ 6116
Általános gépésztechnikus.................................................................................... 3117
Általános gyümölcstermesztő............................................................................... 6114
Általános iskolai tanár, tanító............................................................................ 2431
Általános iskolai tanító-hitoktató.......................................................................... 2431
Általános karbantartó............................................................................................ 7439
Általános mezőgazdasági foglalkozások........................................................... 6140
Általános műszerész ............................................................................................. 7441
Általános orvos.................................................................................................... 2211
általános rektorhelyettes........................................................................................ 1312
Általános rendelőintézeti asszisztens.................................................................... 3231
Általános szántóföldi növénytermesztő................................................................ 6111
Általános szolgáltató építőipari szövetkezet vezetője (kisszervezeti).................. 1413
Általános szőlőtermesztő ...................................................................................... 6115
Általános titkár ................................................................................................... 3601
ápoló/üzemi ápoló................................................................................................. 3212
ápoló ..................................................................................................................... 3212
ápoló, gondozó..................................................................................................... 3313
ápolónő.................................................................................................................. 1333
ápolónő, ápoló ..................................................................................................... 3211
ápolónő, ápoló ..................................................................................................... 2230
Áramfejlesztő gépkezelő ...................................................................................... 8222
Áramszolgáltatói hálózatszerelő........................................................................... 7445
Árkalkulátor .......................................................................................................... 4119
Árokásógép-kezelő ............................................................................................... 8321
Árpa- és malátatisztító .......................................................................................... 7223
Árpacsíráztató ....................................................................................................... 7223
Áru- és személyszállító kisszervezet vezetője...................................................... 1416
Áru-összeállító..................................................................................................... 5114
áruátvevő............................................................................................................... 5114
árubemutató (pl. manöken) ............................................................................... 5116
áruforgalmi, értékesítési igazgató, főosztály, osztály vezetője ............................ 1324
áruforgalmi, értékesítési ügyintézők................................................................. 3629
Áruforgalmi ügyintéző, előadó............................................................................. 3621
Áruházi csomagmegőrző ...................................................................................... 9123
Áruházi eladó........................................................................................................ 5112
Áruházi gyűjtőpénztáros....................................................................................... 4212
Áruházi osztály-, részlegvezető ............................................................................ 1324
Árukezelő.............................................................................................................. 7530
árukiadó................................................................................................................. 5114
áruszolgáltató kisszövetkezet vezetője ................................................................. 1416
árverező................................................................................................................ 3627
árverező................................................................................................................. 3627
árverező................................................................................................................. 3627
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Érctörő, ásványörlő gép kezelője........................................................................................ 8211
Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó ................................................................................... 7224
Ászokoló ............................................................................................................... 7223
Nyomdai átrakó..................................................................................................................... 7352
Átrakógép-operátor............................................................................................... 8223
Felvásárló, átvevőhely-kezelő ................................................................................................ 5115
Energia átviteli technikus ................................................................................................... 3117
Átviteltechnikai berendezést fenntartó műszerész ............................................... 5234
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Babafejkészítő....................................................................................................... 7514
Babakitömő........................................................................................................... 7514
Bakdarukezelő ...................................................................................................... 8341
Bakelitpréselő ....................................................................................................... 8136
Bakteriológus ........................................................................................................ 2148
baleset-elhárítási foglalkozású........................................................................... 3152
Baleset-elhárítási megbízott.................................................................................. 3152
Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott ...................................................... 3152
Balettigazgató ....................................................................................................... 1339
Balettmester .......................................................................................................... 2633
Bandázsoló............................................................................................................ 7445
banki pénztáros................................................................................................... 4211
Bankjegynyomdai pénzszámoló........................................................................... 7359
Bankjegyolvasó..................................................................................................... 4211
Bankszámla-ügyintéző.......................................................................................... 3632
Bankügyintéző ...................................................................................................... 3631
Barkahántoló......................................................................................................... 7331
Barkácseszköz-kölcsönző..................................................................................... 5392
Barkázó, bőraláhúzó ............................................................................................. 7331
Barlangvezető ....................................................................................................... 3649
barnító, színező ..................................................................................................... 5341
Barométer-készítő................................................................................................. 7442
Baromfi-daraboló.................................................................................................. 7211
baromfi-feldolgozó.............................................................................................. 7211
Baromfi-tenyésztési szaktechnikus....................................................................... 3124
Baromfibontó........................................................................................................ 7211
Baromfidörzsgép-kezelő....................................................................................... 8111
Baromfigondozó ................................................................................................... 6136
Baromfihizlaló ...................................................................................................... 6136
Baromfiivar-megállapító (szexáló)....................................................................... 6136
Baromfikonzerv-zsíradagoló, -mérő..................................................................... 7212
Baromfikopasztó................................................................................................... 7211
Baromfitartó és -tenyésztő ................................................................................. 6136
Batikoló................................................................................................................. 7315
Bauxitbányász....................................................................................................... 7119
bazáráru-, sportszerkészítő, -javító .................................................................. 7514
Bábkészítő............................................................................................................. 3729
Bábmodellező ....................................................................................................... 3729
bábművész ........................................................................................................... 2631
Bádogos ................................................................................................................ 7633
bádogos ................................................................................................................ 7633
bádogos ................................................................................................................. 7633
bádogos ................................................................................................................. 7633
Bányaács ............................................................................................................... 7113
Bányacsille-buktató .............................................................................................. 7114
bányacsillés ........................................................................................................... 7114
Bányaelektro-lakatos ............................................................................................ 7445
Bányafatelepi munkás........................................................................................... 7119
Bányafelvonó-kezelő ............................................................................................ 7114
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Bányagépkezelő.................................................................................................... 8219
Bányaipari aknász technikus................................................................................. 3111
Bányakasvezető .................................................................................................... 7114
Bányakábel és tömlővezeték-szerelő.................................................................... 7445
Bányakezelő.......................................................................................................... 7119
Bányakőműves...................................................................................................... 7113
Bányalakatos......................................................................................................... 7439
Bányamentővájár .................................................................................................. 7113
Bányamester.......................................................................................................... 2111
Bányamérési földmérő mérnök ............................................................................ 2112
Bányamérnök...................................................................................................... 2111
Bányamérősegéd................................................................................................... 7119
Bányamozdony-vezető ......................................................................................... 8351
bányamozdony vezetője ....................................................................................... 8351
bányamozdony vezetője ....................................................................................... 8351
Bányaműszak-vezető ............................................................................................ 1352
Bányaművelési mérnök ........................................................................................ 2111
Bányaszalag-kezelő .............................................................................................. 7119
Bányaszivattyú-kezelő.......................................................................................... 8219
Bányatechnikus..................................................................................................... 3111
Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló ..................................................... 3154
Bányavillamossági technikus................................................................................ 3118
Bányavillamossági szerelő.................................................................................... 7445
Bányavonat-fékező ............................................................................................... 5221
bányavonatkísérő .................................................................................................. 5221
Bányában gázmérő ............................................................................................... 7119
Bányában izotópos................................................................................................ 7119
Bányában kompresszorkezelő .............................................................................. 8219
Bányában pormérő................................................................................................ 7119
Bányász................................................................................................................. 7119
bányász................................................................................................................. 7121
bányászati gépek kezelői .................................................................................... 8219
Bányászati kutatómérnök...................................................................................... 2111
Bányászati technikus .......................................................................................... 3111
Bányászati üzemmérnök....................................................................................... 2111
Báránygondozó..................................................................................................... 6135
bárcázó .................................................................................................................. 7429
bárpincér) ............................................................................................................ 5123
Bárvezető .............................................................................................................. 1325
beállító................................................................................................................... 8123
beállító................................................................................................................... 8192
beállító................................................................................................................... 8192
beállító................................................................................................................... 7641
beállító................................................................................................................... 8143
beállító, -kezelő..................................................................................................... 8143
beállító, -kezelő..................................................................................................... 8143
beállító (üvegipari)................................................................................................ 8143
Beállító lakatos...................................................................................................... 7439
beállító műszerész................................................................................................. 7444
becsüs, -árverező................................................................................................... 3627
Becsüs, árverező.................................................................................................. 3627
becsüs, árverező .................................................................................................... 3627
Beépített bútor helyszíni szerelője........................................................................ 7342
Beépített bútor-készítő.......................................................................................... 7342
Befektetési, vállalkozási kisszervezet vezetője .................................................... 1421
Befektetési és ingatlanforgalmazási kisszervezet vezetője .................................. 1421
Befektetési és szolgáltatási kisszervezet vezetője ................................................ 1421
Befektető és tanácsadó kisszervezet vezetője....................................................... 1421
befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző .......................................................... 3632
Bejárónő................................................................................................................ 9113
bejelölő.................................................................................................................. 5341
bekeverőkezelő).................................................................................................... 8135
Belföldi értékesítési vezető................................................................................... 1341
Belföldi társasutazási ügyintéző ........................................................................... 3641
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Belgyógyász.......................................................................................................... 2212
Belovagló lovas..................................................................................................... 6134
Belpolitikai újságíró.............................................................................................. 2616
Belső ellenőr ......................................................................................................... 2518
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Belső salakos......................................................................................................... 8291
Számítástechnikai belső szervező ....................................................................................................... 2132
Belsőépítész .......................................................................................................... 2624
Belsőépítészeti stúdió vezetője (kisszervezeti)..................................................... 1421
Tengeri és belvízi hajóparancsnok....................................................................................... 3161
Belvízvédelmi munkás.......................................................................................... 5379
Belvízvédelmi szivattyúgépész............................................................................. 8233
Műszer-hitelesítő, műszaki bemérő................................................................................................................... 3192
Bemérő (elektronikai berendezés) ........................................................................ 7443
Bemutatóterem-vezető.......................................................................................... 1344
Bentlakásos gyermek- és ifjúsági intézmény igazgatója,
általános igazgatóhelyettese................................................................................ 1312
Mozgófilm benyomógép-kezelő.............................................................................................. 5341
Benzinreformáló-kezelő ....................................................................................... 8131
Benzolfeldolgozó (fenol, toluol, xilol) ................................................................. 8132
Beosztott gyógyszerész fekvőbeteg-intézetben.................................................... 2215
Beosztott gyógyszerész közforgalmú gyógyszertárban ....................................... 2215
Beosztott szerkesztőségvezető.............................................................................. 1339
Beosztott tűzoltó ................................................................................................... 5362
Bepalettázógép-kezelő.......................................................................................... 7224
Dextróz(cukorlé)-szűrő, -bepárló ................................................................................................................. 7221
Kukoricalekvár bepárló................................................................................................................... 7221
Bepárlókezelő ....................................................................................................... 7217
Talpbélés beragasztó ............................................................................................................. 8124
Intarziakészítő, berakó.................................................................................................................... 7341
Beruházásértékelő és -elemző............................................................................... 3611
Beruházási bonyolító ............................................................................................ 3611
Beruházási ellenőr................................................................................................. 2190
Beruházási előadó (építésztechnikus)................................................................... 3123
Beruházási előadó (gazdasági ügyintéző) ............................................................ 3611
Beruházási főosztály, osztály vezetője ................................................................. 1342
Beruházási irodavezető (helyi önkormányzati) .................................................... 1213
Beruházási ügyintéző.......................................................................................... 3611
Műszaki beruházó................................................................................................................ 2190
Villamossági beruházó................................................................................................................ 2118
Beruházó (gépészeti)............................................................................................. 2117
Építőipari beruházó kisszervezet vezetője............................................................................. 1413
Beszerzési munkatárs............................................................................................ 3623
Beszerzési osztály vezetője................................................................................... 1345
Beszerzési vezető.................................................................................................. 1345
Beszerző................................................................................................................ 3623
Betanító hajtó........................................................................................................ 6134
Betegállat-gondozó ............................................................................................... 3250
Intenzív betegellátó szakápoló............................................................................................ 3212
Egészségügyi, oktatási szolgáltatási
foglalkozások (pl.segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka)........................................................................ 5320
Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző ....................................... 3632
Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző................................................................... 3632
Beton- és habarcsszivattyú-kezelő........................................................................ 8144
Beton- és műkőáru-készítő ................................................................................... 7636
Acélhuzal- és betonacél-előkészítő.............................................................................................. 7527
Betonacél-megmunkáló ........................................................................................ 7527
Betonacélvágó, -hajlító ......................................................................................... 7613
Betonacélváz-elhelyező ........................................................................................ 7527
Betonburkolat-kazettázó ....................................................................................... 7641
Betoncsőgyártó ..................................................................................................... 7527
Betonelem-kiszerelő ............................................................................................. 7527
Betonelemgyártó ................................................................................................. 7527
Betonelemterméket gyártó gépkezelő............................................................... 8144
Betongőzölőkamra-sablon be- és kihelyező......................................................... 7527
Betongyári automata irányítója............................................................................. 8144
Betongyári savállósító........................................................................................... 7527
Betonhézagvágó.................................................................................................... 7641
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Betonkeverőgép-kezelő ........................................................................................ 8144
Betonozó ............................................................................................................... 7619
Betonsablon-összeszerelő, betonacélváz-elhelyező ............................................. 7527
Betű- és anyagöntő ............................................................................................... 7353
Betűfémolvasztó ................................................................................................... 7353
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Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő............................................................. 7351
Beutaztatási osztály vezetője ................................................................................ 1326
bevásárló ............................................................................................................... 5129
Bevételellenőr ....................................................................................................... 4119
Bébiszitter ............................................................................................................. 3412
Bélés-hőlégvasaló ................................................................................................. 8124
Bélésbőrvágó ........................................................................................................ 8124
Béléskasírozó ........................................................................................................ 8124
Béléstűző............................................................................................................... 8124
Bélragasztó............................................................................................................ 7219
Bélyegklisé-készítő vésnök .................................................................................. 7522
Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző ........................................................... 3604
Bérelszámolási ellenőr.......................................................................................... 4112
Bérelszámoló ....................................................................................................... 4112
Béres ..................................................................................................................... 9210
Bérkocsis............................................................................................................... 8358
Bérleti, bérleményhasznosítási ügyintéző ............................................................ 3613
Bérletpénztáros ..................................................................................................... 4213
Bérmérlegelő......................................................................................................... 5119
Bérmorzsoló.......................................................................................................... 7219
Bérszámfejtő ......................................................................................................... 4112
bibliográfiai osztály vezetője ................................................................................ 1335
Bibliográfus, információs könyvtáros .................................................................. 2611
Bíboros érsek ........................................................................................................ 1134
Biliárd-, játékterem-, játékautomata-üzemeltető .................................................. 5349
Billenőcsillés......................................................................................................... 7114
Billenőserleges szállítógép kezelője ..................................................................... 8342
Biofizikus.............................................................................................................. 2141
Biogyümölcs-termesztő ........................................................................................ 6112
Biokémikus ........................................................................................................... 2144
Biológiai laboratóriumi anyagvizsgáló................................................................. 7540
Biológiai tisztítóüzem művezetője ....................................................................... 1357
Biológiai vegyipari mérnök .................................................................................. 2115
biológiatanár ......................................................................................................... 2421
Biológus, botanikus, zoológus, ökológus........................................................... 2148
Biometeorológus................................................................................................... 2143
Bionövény-termesztő .......................................................................................... 6112
Biotechnológus ..................................................................................................... 2148
Biotermesztő ......................................................................................................... 6112
Biozöldség-termesztő............................................................................................ 6112
Bíró ....................................................................................................................... 2533
bíró ........................................................................................................................ 2533
bíró ........................................................................................................................ 2533
bíró ........................................................................................................................ 2533
bíró ........................................................................................................................ 2533
Bíróság elnöke ...................................................................................................... 1221
Bíróság elnöke ...................................................................................................... 1110
Bíróság elnöke ...................................................................................................... 1221
bíróság elnöke, elnökhelyettese ............................................................................ 1221
bíróság elnöke, ill. helyettese................................................................................ 1221
bíróság elnöke, ill. helyettese................................................................................ 1221
Bíróság elnökhelyettese ........................................................................................ 1221
Bíróság elnökhelyettese ........................................................................................ 1121
Bíróság kollégium vezetője, kollégiumvezető-helyettese .................................... 1222
bíróság tanácselnöke, tanácselnök-helyettese....................................................... 1222
Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó.............................................................. 3511
Bírósági fogalmazó............................................................................................... 3511
bírósági kollégiumvezető...................................................................................... 1222
bírósági kollégiumvezető...................................................................................... 1122
bírósági kollégiumvezető...................................................................................... 1222
bírósági tanácselnök.............................................................................................. 1122
Bírósági titkár........................................................................................................ 3511
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Bírósági végrehajtó............................................................................................... 3513
Büfé-, bisztróvezető (1-2 személyes)............................................................................... 5121
Aszfalt- és bitumengyártó ....................................................................................................... 7641
Bitumenkeverő...................................................................................................... 8131
Bitumenmelegítő................................................................................................... 8131
Kátrány-, bitumenpermetező................................................................................................. 7641
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Repülőtéri

Bizományicikk-felvásárló..................................................................................... 5115
Bizományos elszámoltató ..................................................................................... 4119
Bizsukészítő .......................................................................................................... 7514
biztonsági ellenőr ................................................................................................ 3192
Biztonsági és vagyonőr......................................................................................... 5366
Biztonsági felügyelő ............................................................................................. 5363
Biztonsági megbízott ............................................................................................ 3152
biztonsági őr.......................................................................................................... 5366
Biztonságtechnikai, -védelmi előadó.................................................................... 3154
Biztonságtechnikai megbízott mérnök ................................................................. 2111
Biztonságtechnikus ............................................................................................... 3129
Biztosítási előadó.................................................................................................. 3634
Biztosítási iroda vezetője (kisszervezeti).............................................................. 1421
Biztosítási matematikus ........................................................................................ 2147
Biztosítási ügyintéző ........................................................................................... 3634
Biztosító megyei, kerületi igazgatója ................................................................... 1331
Biztosító megyei, kerületi osztályvezetője ........................................................... 1331
Biztosítófiók vezetője ........................................................................................... 1331
Biztosítókirendeltség vezetője .............................................................................. 1331
Biztosítóközpontok főosztályvezetője, osztályvezetője ....................................... 1331
Blanchírozó........................................................................................................... 7212
Blanchírozó (cseres) ............................................................................................. 7331
Blokk-segédgépész ............................................................................................... 8222
Blokkvágó- és tömbkővágógép-kezelő ................................................................ 8211
Bodnár................................................................................................................... 7345
bognár .................................................................................................................. 7345
Bogyósgyümölcs-termesztő.................................................................................. 6114
Bohóc .................................................................................................................... 3725
Bolgárkertész ........................................................................................................ 6113
Bolthálózati ellenőr............................................................................................... 3621
Bolti árukiadó........................................................................................................ 5114
Bolti elszámoltató ................................................................................................. 4119
Bolti pénztáros..................................................................................................... 4212
Bolti üzletvezető ................................................................................................... 1324
boltvezető (1-2 személyes) ................................................................................... 5111
Bolyhozóhenger-köszörülő................................................................................... 7319
Bombírozó ............................................................................................................ 8137
bombírozó ............................................................................................................. 8137
Boncmester ........................................................................................................... 5320
bonyolítási főosztály, osztály vezetője ................................................................. 1324
bonyolító ............................................................................................................... 3611
bonyolító ............................................................................................................... 3621
bonyolító ............................................................................................................... 3622
bonyolító, levelező................................................................................................ 3621
bonyolító, levelező................................................................................................ 3622
Bor- és üdítőital-ipari technikus ........................................................................... 3113
Bor-, pezsgőgyártó.............................................................................................. 7222
Bor- és gyümölcsszeszfőző, -finomító ................................................................. 7221
Bor- és üdítőital-ipari technikus ........................................................................... 3113
Borászati pincemunkás ......................................................................................... 7222
Borászati technikus ............................................................................................... 3113
borátvevő............................................................................................................... 7222
borbély ................................................................................................................. 5311
Borfejtő ................................................................................................................. 7222
Borjúgondozó ....................................................................................................... 6132
Borkezelő .............................................................................................................. 7222
Borostyánkő-faragó .............................................................................................. 7514
Borozó üzletvezetője (kisszervezeti) .................................................................... 1415
Borszűrő, borszeparáló ......................................................................................... 7222
Borzoló.................................................................................................................. 7332
Borzoló (cipőgyártói)............................................................................................ 8124
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Biológus, botanikus, zoológus, ökológus ........................................................................... 2148
Botanikus kerti munkás ........................................................................................ 6116
Boy........................................................................................................................ 9125
Bölcsődei gondozó................................................................................................ 3221
Bölcsődevezető ..................................................................................................... 1312
Bölcsőde vezetője (összevont intézményben)...................................................... 1333
Böllér..................................................................................................................... 7211
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Barkázó,

Bőr- és nemibeteg-gondozói szakgondozó........................................................... 3222
Bőr- és nemibeteg szakgondozás orvosa.............................................................. 2212
bőraláhúzó............................................................................................................. 7331
Bőralátét-készítő ................................................................................................... 7339
Bőranyagcsiszoló.................................................................................................. 7339
Bőrdíszműárukat gyártó gépi tűző........................................................................ 8123
Bőrcserző .............................................................................................................. 7331
bőrcsiszoló ............................................................................................................ 8123
Bőrdíszmű-egalizáló ............................................................................................. 7333
Bőrdíszmű-formázó .............................................................................................. 7333
Bőrdíszműfúró ...................................................................................................... 7333
Bőrdíszmű-kifordító.............................................................................................. 7333
Bőrdíszmű-modellező........................................................................................... 7333
Bőrdíszmű-összeállító........................................................................................... 7333
Bőrdíszműkellék-készítő ...................................................................................... 7519
Bőrdíszműserfelő.................................................................................................. 7333
Bőrdíszműszabász................................................................................................. 7333
bőrdíszműszabász ................................................................................................. 7333
bőrdíszműves ........................................................................................................ 7333
Bőrdíszműves, bőröndkészítő............................................................................ 7333
Bőregalizáló .......................................................................................................... 7332
Bőresztergáló ........................................................................................................ 7332
Bőrfaragó .............................................................................................................. 7332
bőrfaragó............................................................................................................... 8123
Bőrfeldolgozó ....................................................................................................... 7339
Bőrfestékszín-keverő ............................................................................................ 7331
bőrfestékszóró....................................................................................................... 7331
Bőrfestékszórógép-beállító ................................................................................... 8123
Bőrfestő................................................................................................................. 7331
bőrfényező, bőrüvegelő, bőrpolírozó.................................................................... 8123
bőrfúró................................................................................................................... 7332
Bőrgépszíj-készítő ................................................................................................ 7332
Bőrhasogató .......................................................................................................... 7331
bőripari foglalkozások........................................................................................ 7339
Bőripari gépi vasaló .............................................................................................. 8123
Bőripari technikus................................................................................................. 3114
Bőripari üzemmérnök ........................................................................................... 2114
Bőrkabát-, bőrruhafestő ........................................................................................ 7336
Bőrkesztyűszabász................................................................................................ 7334
bőrkikészítő ......................................................................................................... 7331
Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó.............. 8123
Bőrkonfekció-ipari technikus ............................................................................... 3114
Bőrvegyipari és szőrmeipari technikus................................................................. 3115
bőrkikészítő-taszító ............................................................................................... 7331
Bőrkopasztó .......................................................................................................... 7331
Bőrlabdavarró ....................................................................................................... 7332
Bőrlyukasztó, bőrfúró ........................................................................................... 7332
Bőrmésztelenítő, bőrpácoló .................................................................................. 7331
Bőrműves.............................................................................................................. 3729
Bőrnyújtó .............................................................................................................. 7332
Bőröndös............................................................................................................... 7333
Bőröndzárjavító .................................................................................................... 7333
bőrpácoló............................................................................................................... 7331
bőrpolírozó............................................................................................................ 8123
Bőrportalanító ....................................................................................................... 7331
Bőrrámázó (cseres, krómos) ................................................................................. 7331
bőrruhafestő .......................................................................................................... 7336
Bőrruhakészítő, -javító....................................................................................... 7336
Bőrruhavarrónő..................................................................................................... 7336
bőrstuccoló............................................................................................................ 7331
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Bőrszínelő ............................................................................................................. 7331
Bőrszínezőgép-kezelő........................................................................................... 8123
Bőrt vizesen csiszoló ............................................................................................ 7331
Bőrtisztító.............................................................................................................. 5316
Bőrtokkészítő ........................................................................................................ 7333
Börtönlelkész ........................................................................................................ 2640
Gépi bőrfényező, bőrüvegelő, bőrpolírozó........................................................................................ 8123
Bőrványoló............................................................................................................ 7331
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Bőrvegyipari és szőrmeipari technikus................................................................. 3115
Briemgép-kezelő................................................................................................... 8136
Brikettgyártó ......................................................................................................... 8219
Brikettprésgép-kezelő ........................................................................................... 8219
Briliánscsiszoló ..................................................................................................... 7522
Bróker ................................................................................................................... 3635
Bronzkemencés..................................................................................................... 7412
Bronzműves és szoboröntő (művészeti)............................................................... 3729
Bronzöntő (öntödei).............................................................................................. 7415
Bugafaragó............................................................................................................ 7411
Bugahántoló.......................................................................................................... 7411
bugahengerész....................................................................................................... 7414
bugatéri munkás.................................................................................................... 7411
bugatisztító............................................................................................................ 7411
Bukkoló................................................................................................................. 8124
Buldózer- és szkreper- (földtoló- és földnyeső-) kezelő ...................................... 8321
Bundakészítő......................................................................................................... 7325
Bunkerkezelő ........................................................................................................ 8131
bunkózó................................................................................................................. 7115
Bunkózó-pakoló.................................................................................................... 7115
Burgonyaszirom-készítő....................................................................................... 7219
Burkoló ................................................................................................................ 7634
burkoló .................................................................................................................. 7634
burkoló .................................................................................................................. 7343
burkoló .................................................................................................................. 7634
burkoló .................................................................................................................. 7634
Burkoló-csomagoló gép kezelője ......................................................................... 8240
Burkoló kőműves.................................................................................................. 7611
burkolólap-csiszoló............................................................................................... 8142
Business School vezetője (oktatási szolgáltatási kisszervezeti)........................... 1424
Bútorasztalos ....................................................................................................... 7341
Bútorfényező......................................................................................................... 7341
bútorhuzat-készítő................................................................................................. 7329
Bútorkárpit-tisztító................................................................................................ 5316
Bútorkárpitos......................................................................................................... 7343
Bútorkereskedő ..................................................................................................... 5111
Bútorkészítő asztalos ............................................................................................ 7341
Bútorlapszárító...................................................................................................... 8125
Bútorműves és intarziakészítő .............................................................................. 3729
Bútorpácoló........................................................................................................... 7341
Búvárszivattyú-szerelő.......................................................................................... 7439
Büfé-, bisztróvezető (1-2 személyes) ................................................................... 5121
Büntetés-végrehajtási felügyelő......................................................................... 5363
Bűnügyi rendőr ..................................................................................................... 5361
Bűnügyi technikus ................................................................................................ 3525
Bűvész................................................................................................................... 3725
Bűvészkellék-készítő ............................................................................................ 7514
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Hímző, cakkozó automata kezelője................................................................................... 8122
Cawemilkezelő ..................................................................................................... 7218
Cellakezelő............................................................................................................ 8133
Cellulóz- és papíripari mérnök ............................................................................. 2115
Cematich és rollematich-kezelő............................................................................ 8142
Aggregátkezelő (mélyfúrási cementező) ............................................................................................................ 7111
Olajbányászati cementező ............................................................................................................. 7121
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Mész-,
Cukoripari
Keményítőgyári
Szennyvíztelepi
Latexformaáru

Cementgyári granulátorkezelő.............................................................................. 8145
Cementgyári hűtődob-, rostélykezelő................................................................... 8145
Cementgyári porkamrakezelő............................................................................... 8145
Cementkominor-kezelő ........................................................................................ 8145
cementterméket gyártó gépkezelő..................................................................... 8145
centrifuga-kezelő................................................................................................... 7217
centrifuga-kezelő................................................................................................... 8112
centrifugakezelő.................................................................................................... 8232
centrifugáló ........................................................................................................... 8137
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Centrifugálöntő ..................................................................................................... 7415
Cerapumpa-, fullerkezelő ..................................................................................... 8145
Cég- és címfestő.................................................................................................... 7521
Cégtáblafestő......................................................................................................... 7521
Cégvezető (gazdasági szervezetnél) ..................................................................... 1311
Cérnázógép-kezelő ............................................................................................... 8121
Cián-előkészítő, ciánvíz-megsemmisítő............................................................... 8133
Ciánozó ................................................................................................................. 5353
ciánvíz-megsemmisítő .......................................................................................... 8133
Cigarettagyártó gépmester .................................................................................... 8113
Cikóriagyökér-feldolgozó..................................................................................... 7218
Cimbalomkészítő és -javító .................................................................................. 7526
Címfestő ............................................................................................................... 7521
címkéző................................................................................................................. 9131
Címkéző-, jelölőgép-kezelő.................................................................................. 8240
címkéző (gépi) ...................................................................................................... 8240
Címkézőgép-kezelő .............................................................................................. 7224
Cinkográfus........................................................................................................... 7353
Cinöntő.................................................................................................................. 7415
Cintányérkészítő ................................................................................................... 7526
cipész..................................................................................................................... 7335
cipész..................................................................................................................... 7335
Cipész, cipőkészítő, -javító................................................................................. 7335
Cipőalsórész-készítő ............................................................................................. 7335
Cipőappretáló........................................................................................................ 8124
Cipőbefűző............................................................................................................ 8124
Cipőfelsőrész-készítő............................................................................................ 7335
Cipőfelsőrészbélés-vágó ....................................................................................... 8124
Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó........................................ 8124
Cipőipari felsőrész-szabász................................................................................... 8124
Cipőipari talpkenő................................................................................................. 8124
Cipőipari technikus ............................................................................................... 3114
Cipőjavító.............................................................................................................. 7335
Cipőtömő .............................................................................................................. 8124
Cirkusz- és varieté-segédrendező ......................................................................... 3722
Cirkusz- és varietérendező.................................................................................... 2626
Cirkuszművész .................................................................................................... 3725
Cirokseprű-készítő ................................................................................................ 7513
Citerakészítő ......................................................................................................... 7526
Citológiai szakasszisztens..................................................................................... 3232
cizelláló ................................................................................................................. 7522
Cölöpalapozógép-kezelő ...................................................................................... 8322
Cölöpverő- és -kihúzógép-kezelő......................................................................... 8322
Cukor-, cukorkatöltelék-főző................................................................................ 7218
Cukorfőző ............................................................................................................. 7217
Cukorgyártósori gépkezelő................................................................................... 8111
Cukoripari centrifuga-kezelő ................................................................................ 7217
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Cukoripari iszappréskezelő................................................................................... 7217
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Cukoripari mosógépkezelő ................................................................................... 7217
Cukoripari munkás ............................................................................................ 7217
Cukoripari technikus............................................................................................. 3113
Cukoripari üzemmérnök ....................................................................................... 2113
Cukorkaolvasztó ................................................................................................... 7218
cukorkatöltelék-főző ............................................................................................. 7218
cukorlé)-szűrő, -bepárló........................................................................................ 7221
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Cukorlészűrő-kezelő ............................................................................................. 7217
Cukoroldó ............................................................................................................. 7217
Cukorpréselő......................................................................................................... 7217
Cukorrépa-úsztató................................................................................................. 7217
Cukorrépanyersszelet-préselő............................................................................... 7217
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Cukorrépavágó...................................................................................................... 7217
Cukrász ................................................................................................................ 5122
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Családgondozó...................................................................................................... 2321
Családsegítő .......................................................................................................... 2321
Családsegítő és szolgáltató kisszervezet vezetője ................................................ 1423
Családsegítő központ vezetője.............................................................................. 1312
Családsegítő szolgálat vezetője ............................................................................ 1333
Családvédelmi osztályvezető................................................................................ 1213
Családvédelmi szolgálatos védőnő....................................................................... 2225
Csapadékvíz elleni szigetelő................................................................................. 7631
Csapatcsillés.......................................................................................................... 7114
csapatcsillés........................................................................................................... 7114
csapatcsillés........................................................................................................... 7114
csapatcsillés........................................................................................................... 7114
csapatcsillés........................................................................................................... 7114
csapatcsillés........................................................................................................... 7114
Csapatcsillés, fenntartó ......................................................................................... 7114
Csapatcsillés, letakarítási ...................................................................................... 7114
Csapatcsillés, omlasztó ......................................................................................... 7114
Csapatcsillés, termelő ........................................................................................... 7114
Csapoló ................................................................................................................. 7412
csapoló .................................................................................................................. 7412
csapoló .................................................................................................................. 7223
Csapos................................................................................................................... 5123
Csatlakozórakó...................................................................................................... 7411
Csatlós, főcsatlós................................................................................................... 7114
Csatornafektető ..................................................................................................... 7644
Csatornahálózati ellenőr ....................................................................................... 5371
Csatornahálózati kezelő ........................................................................................ 5371
Csatorna-karbantartó gép kezelője ....................................................................... 8232
csatornaközmű vezetője........................................................................................ 1328
csatornaközműveket üzemeltető kisszervezet vezetője........................................ 1418
Csatornamosógép-kezelő...................................................................................... 8232
Csatornamű-javító kiszolgáló ............................................................................... 8232
Csatornamű-kezelő ............................................................................................... 5371
Csatornaműgépész ................................................................................................ 8232
csatornatisztító ...................................................................................................... 8232
Csatornatisztító (WOMA) gép kezelője ............................................................... 8232
Csatornatisztítógép-kezelő.................................................................................... 8232
Csatornaüzemi gépkezelő .................................................................................. 8232
Csatornaüzemi művezető...................................................................................... 1357
Csatornavizsgálókészülék-kezelő......................................................................... 5371
Csatornázási foglalkozású.................................................................................. 5371
Csákozó................................................................................................................. 8124
Csákozó bőrdíszműves ......................................................................................... 7333
csákozó gép kezelője ............................................................................................ 8136
Csárda üzletvezetője (kisszervezeti)..................................................................... 1415
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Csecsemő- és kisgyermekgondozó....................................................................... 3221
Újszülött- csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló ................................................... 3212
Erdészeti csemete-(nevelő)termelő....................................................................................... 6212
Csemeteápoló........................................................................................................ 6117
Erdészeti mag- és csemetenevelő ...................................................................................................... 6212
Csempepréselő, -csiszoló, -vágó .......................................................................... 7523
Csempéző.............................................................................................................. 7634
Cseres blanchírozó................................................................................................ 7331
Krómos, cseres bőrkikészítő-taszító .................................................................................... 7331
Cseretartályos szemétgyűjtőgép kezelője............................................................. 8331
Tégla-, cserép-, tűzállóanyag-gyártó................................................................................. 8149
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Cserépedény-készítő ............................................................................................. 7523
Tégla-, cserépégető............................................................................................................ 8149
Cserépkályha-építő ............................................................................................... 7637
Cserépkályhás ....................................................................................................... 7637
Cseréptetőfedő ...................................................................................................... 7632
Cserzővarga .......................................................................................................... 7331
Mezőgazdasági arató- cséplő gép vezetője ............................................................................................... 8311
Cséplőgépkezelő ................................................................................................... 8319
Csévejavító............................................................................................................ 7319
Csibenevelő........................................................................................................... 6136
Csikóbetanító ........................................................................................................ 6134
Csikógondozó ....................................................................................................... 6134
Csikós.................................................................................................................... 6134
Szőrmefilmnyomó, csíkozó .................................................................................................................. 7324
Csillagász ............................................................................................................. 2142
Csillagászatieszköz-műszerész ............................................................................. 7442
Csilleürítő.............................................................................................................. 7114
Csillés.................................................................................................................... 7114
Csipkekészítő (gépi) ............................................................................................. 7515
Hímző, csipkeverő ............................................................................................................ 7515
Csiszoló................................................................................................................. 7429
Bőrt vizesen csiszoló.................................................................................................................. 7331
Drágakővágó, -csiszoló ................................................................................................................ 7522
Falburkolócsempe- és burkolólap- csiszoló.................................................................................................................. 8142
Mozaiklap- csiszoló.................................................................................................................. 7527
Síknyomólemez- csiszoló.................................................................................................................. 7353
Tűzállóidom- csiszoló.................................................................................................................. 8149
Kalapkarimaszél- csiszoló, -gőzölő és -körülvágó ............................................................................ 7323
Csempepréselő, -csiszoló, -vágó ..................................................................................................... 7523
Csiszológép-kezelő ............................................................................................... 8125
Faipari csiszológép-kezelő ................................................................................................ 8125
Csiszolókorong-gyártó.......................................................................................... 8141
Csiszolókorong-préselő, -sajtoló .......................................................................... 8141
Csiszolókőöntő...................................................................................................... 7527
Csiszolószemcse-szitáló........................................................................................ 8141
Csizmadia.............................................................................................................. 7335
Csizmaszár-kifordító............................................................................................. 8124
Csokoládéadagoló-gép kezelője ........................................................................... 8111
Csokoládéfigura-formázó ..................................................................................... 7218
Csokoládéöntő-gép kezelője................................................................................. 8111
Csokoládétáblázó.................................................................................................. 7218
Csokoládétáblázó-gép kezelője ............................................................................ 8111
Csomagirányító..................................................................................................... 5239
Csomagkézbesítő (postai)..................................................................................... 5231
Csomagkézbesítő .................................................................................................. 9125
Hordár, csomagkihordó .................................................................................................... 9125
Áruházi csomagmegőrző .................................................................................................... 9123
Pályaudvari csomagmegőrző .................................................................................................... 9123
Ruhatáros, kabinos, csomagmegőrző, jegyszedő ................................................................................ 9123
Csomagolásfejlesztő mérnök................................................................................ 2129
Előkészítő csomagoló ............................................................................................................. 9131
Gépi záró csomagoló ............................................................................................................. 8240
Kézi anyagmozgató, csomagoló............................................................................................................. 9131
Kézi csomagoló, címkéző ............................................................................................. 9131
Csomagoló, címkéző (gépi).................................................................................. 8240
Csomagolóeszköz-készítő asztalos....................................................................... 8125
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Csomagológép–kezelő......................................................................................... 8240
csomagoló gép kezelője........................................................................................ 8240
csomagológép kezelője......................................................................................... 8240
csomagológép kezelője......................................................................................... 8240
csomagológép kezelője......................................................................................... 8240
Csomagológép-rendszer kezelője......................................................................... 8240
Csomagológép-szerelő.......................................................................................... 7439
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Csónakkölcsönző .................................................................................................. 5392
Csontesztergályos ................................................................................................. 7514
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Csoportvezető főorvos .......................................................................................... 1333
csoportvezető ügyész ............................................................................................ 1222
Csordás, gulyás, pásztor ....................................................................................... 9210
Csőállványozó....................................................................................................... 7612
Csődeljáró ............................................................................................................. 2514
Csőgyártógép-kezelő ............................................................................................ 8143
csőhálózat-szerelő................................................................................................. 7621
csőhálózat-szerelő ............................................................................................... 7621
Csőhengerész ........................................................................................................ 7414
cső-húzó, extrudergép-kezelő............................................................................... 8136
Csőhúzó, -vonó ..................................................................................................... 7414
csőhúzó-kezelő...................................................................................................... 8192
Csőkemencefűtő ................................................................................................... 8131
Csőkemencefűtő (kazángépkezelő)...................................................................... 8291
Csőradiátor-mázoló............................................................................................... 7635
Csősz..................................................................................................................... 9210
Csőszerelő lakatos................................................................................................. 7421
Csőszerelők művezetője ....................................................................................... 1353
Csővezeték-építő ................................................................................................. 7644
Csővezeték-kitűző................................................................................................. 7644
Csővezeték-szerelő ............................................................................................... 7621
Csuklótagos szállítószalag kezelője...................................................................... 8342
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Dagasztó................................................................................................................ 7216
Keményítőgyári dagasztógép-kezelő............................................................................................... 8112
Dajka..................................................................................................................... 5320
Dalszerző............................................................................................................... 2625
Daraboló................................................................................................................ 7429
Baromfi daraboló................................................................................................................. 7211
Kohászati félkész- és készáru daraboló................................................................................................................. 8192
Szalagfűrészgépes fémlemez daraboló................................................................................................................. 8192
Üvegcsővágó, (acélkorongos) gépi daraboló................................................................................................................. 8143
Daraboló-, vágószabász, kivágógép-kezelő ......................................................... 8122
Kohászatihulladék daraboló és -préselő .............................................................................................. 7411
Fémlemez darabológép kezelője ............................................................................................ 8192
Cukoripari darabosfinomítvány-gyártó................................................................................... 7217
Darált- és daraboshúskonzerv-készítő................................................................................... 7212
Daráló.................................................................................................................... 7215
Hungarocell daráló..................................................................................................................... 8136
Darált- és daraboshúskonzerv-készítő .................................................................. 7212
Önjáró daru kezelője ......................................................................................................... 8341
Darulakatos ........................................................................................................... 7439
Darus .................................................................................................................... 8341
Dekontamináló...................................................................................................... 8292
Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken)............................................................ 5116
Dekorációs festő ................................................................................................... 7521
Dekorációs részleg vezetője ................................................................................. 1344
Szociológus, demográfus .......................................................................................................... 2545
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Történeti demográfus............................................................................................................ 2545
Denitráló-koncentráló ........................................................................................... 8133
Dereglyevezető ..................................................................................................... 8364
Derítő (üvegfestő, üvegmázoló) ........................................................................... 7524
Derítőkezelő.......................................................................................................... 8131
Desszertmártó ....................................................................................................... 7218
Desszertvágógép kezelője..................................................................................... 8111
Desztillátor (kőolajipari)....................................................................................... 8131
Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök) ................................................................. 3635
Dextrinsavazó, -pörkölő ....................................................................................... 7221
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Dézsakészítő ......................................................................................................... 7345
Diaelőhívó, -rögzítő .............................................................................................. 5341
diaelőhívó, -rögzítő............................................................................................... 5341
Diabetológus szakápoló........................................................................................ 3212
diagnosztikai asszisztens....................................................................................... 3232
Diagnosztikai és fogyasztásmérő szerelő ............................................................. 7431
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Dialektus-kutató.................................................................................................... 2546
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Dietetikus ............................................................................................................. 2223
dietetikus ............................................................................................................... 2223
dietetikus ............................................................................................................... 2223
Diétás nővér......................................................................................................... 3244
Diétás szakács ....................................................................................................... 5124
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Díjkönyvelő (biztosítási ügyintéző)...................................................................... 3634
Dinnyetermesztő ................................................................................................... 6113
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Direktfonó............................................................................................................. 7312
Díszhaltenyésztő ................................................................................................... 6311
díszítő ................................................................................................................... 5343
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Díszítőszobrász ..................................................................................................... 3729
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Díszletkasírozó...................................................................................................... 5343
Díszletkészítő........................................................................................................ 5343
Díszletmakett-készítő............................................................................................ 5343
Díszletmodellező .................................................................................................. 5343
Díszlettervező ....................................................................................................... 2624
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Díszműbádogos..................................................................................................... 7633
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Disznópásztor, kondás .......................................................................................... 9210
Disznósajtkészítő .................................................................................................. 7211
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dísznövénytermesztő............................................................................................. 6116
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Dísztollkötöző....................................................................................................... 7511
Dísztollválogató .................................................................................................... 7511
Divatmodell .......................................................................................................... 5116
Dízellakatos........................................................................................................... 7439
Dízelmotor-szerelő................................................................................................ 7439
Dízelmozdony-szerelő .......................................................................................... 7439
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Dohánygyári gépsorkezelő ................................................................................... 8113
Dohánygyári gépvezető ........................................................................................ 8113
Dohánygyári gyorsgőzfejlesztő-kezelő ................................................................ 8113
Dohánygyártó gépkezelő.................................................................................... 8113
Dohánygyártó...................................................................................................... 7230
Dohányipari technikus .......................................................................................... 3113
Dohánylevél-simító (szivaranyag)........................................................................ 7230
Dohányminősítő.................................................................................................... 7230
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Dohányprésszekrény kezelője .............................................................................. 8113
Dohánytermesztő .................................................................................................. 6113
Dohányvágógép-kezelő ........................................................................................ 8113
Dohányválogató.................................................................................................... 7230
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Dokumentációs osztály vezetője (kulturális részegységnél) ................................ 1335
Dokumentációszerkesztő (egyéb kulturális)......................................................... 3719
Dokumentáló......................................................................................................... 4199
Könyvkiadói szerkesztőségi dokumentátor ........................................................................................................ 3715
Dokumentumfotó-kezelő...................................................................................... 7356
Dolomitoldó (műtrágyaüzemi bekeverőkezelő)................................................... 8135
Domborcímkenyomó gép kezelője....................................................................... 8127
Domborcímkevésnök............................................................................................ 7522
Dopplizó................................................................................................................ 8124
Dózergépész.......................................................................................................... 8299
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Dózerszerelő ......................................................................................................... 7439
Dozimetriai laboráns............................................................................................. 8292
Dozimetrikus......................................................................................................... 8292
Dömpervezető....................................................................................................... 8356
Dramaturg ............................................................................................................. 2626
Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló ................................................................................................... 7522
Ipari drágakőcsiszoló..................................................................................................... 7522
Drágakővágó, -csiszoló......................................................................................... 7522
Drámapedagógus .................................................................................................. 2499
Drogériai kereskedő.............................................................................................. 5111
Drótaggregát-kezelő.............................................................................................. 8137
Drótfonatkészítő.................................................................................................... 7414
Drótfűző ................................................................................................................ 7354
Drótgörgőző.......................................................................................................... 8137
Dróthúzógyémánt-készítő..................................................................................... 7522
Dublőr, kaszkadőr................................................................................................. 3729
Dúcolatkészítő ...................................................................................................... 7612
Duguláselhárító..................................................................................................... 5399
Dukkozó................................................................................................................ 7429
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Ecsetkészítő........................................................................................................... 7513
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Edényleszedő ........................................................................................................ 9114
Edző (kohászati) ................................................................................................... 7414
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító ............................................................................ 2618
Edzőgép-beállító ................................................................................................... 8192
Indukciós edzőgép-beállító.................................................................................................... 8192
Alumínium edzősori nyújtógép kezelője ................................................................................. 8192
EEG-asszisztens.................................................................................................... 3232
Bőrdíszmű egalizáló ................................................................................................................ 7333
Egér-, patkány (kísérleti kisállat) -tenyésztő ........................................................ 6137
Egészség- és nyugdíjbiztosítási ügyintéző ........................................................... 3604
Egészségnevelő .................................................................................................... 2443
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Egészségügyi, oktatási szolgáltatási foglalkozások
(pl.segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, dajka) .......................................... 5320
Egészségügyi adminisztrátor ................................................................................ 4193
Egészségügyi és szociális szolgáltatási kisszervezet vezetője
(igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) ........................................ 1423
Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevékenységet folytató
részegység vezetője .......................................................................................... 1333
egészségügyi (társ-) foglalkozások..................................................................... 2229
Egészségügyi gázmester ....................................................................................... 5353
Egészségügyi gyermekotthoni gondozó............................................................... 3221
Egészségügyi intézmény portása.......................................................................... 9121
Egészségügyi kártevőirtó ................................................................................... 5353
egészségügyi szaktechnikus.................................................................................. 3124
Egészségügyi szolgáltató kisszervezet vezetője................................................... 1423
Egészségügyi ügyvitelszervező ............................................................................ 2515
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Egyenesvágó ......................................................................................................... 7354
egyengető .............................................................................................................. 7613
egyengető gép kezelője......................................................................................... 8192
Egyenirányító szerelő ........................................................................................... 7449
Egyesített felvevő.................................................................................................. 3612
egyesített felvevő .................................................................................................. 5239
Egyesített kézbesítő .............................................................................................. 5231
Egyetemi/főiskolai adjunktus ............................................................................... 2410
Egyetemi/főiskolai docens.................................................................................... 2410
Egyetemi/főiskolai tanársegéd.............................................................................. 2410
Egyetemi főtitkár .................................................................................................. 1334
Egyetemi intézet (pl. nyelvi, vezetőképző) igazgatója......................................... 1334
Egyetemi rektor, általános rektorhelyettes ........................................................... 1312
Egyetemi tanár ...................................................................................................... 2410
Egyházelnök.......................................................................................................... 1134
Egyházgondnok .................................................................................................... 3730
egyházi foglalkozású........................................................................................... 2640
egyházi vezető...................................................................................................... 1134
egyházi vezető...................................................................................................... 1234
Egyházi zenész...................................................................................................... 3729
Egyházkerületi vezető........................................................................................... 1234
Egyszálasító, motringoló ...................................................................................... 7315
Egyszerű, szolgáltatási jellegű foglalkozások................................................... 9150
Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr) ................ 9220
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr) ................ 9210
EKG-asszisztens ................................................................................................... 3232
Eladási ügyintéző.................................................................................................. 3621
Eladó..................................................................................................................... 5112
eladó...................................................................................................................... 5112
eladó...................................................................................................................... 5112
eladó...................................................................................................................... 5112
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Üzemirányító elektrikus............................................................................................................... 8221
Indukciós elektroacél-kemencés............................................................................................ 7412
Elektroacél-olvasztár............................................................................................. 7412
Elektroakusztikai műszerész................................................................................. 7444
Elektrofiziológiai szakasszisztens......................................................................... 3232
Elektrokozmetikus ................................................................................................ 5312
Tűzi, elektrolitikus rézfinomító...................................................................................... 7419
Laboratóriumi elektromos anyagvizsgáló..................................................................................... 7540
Elektromos és mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelője ........................... 7449
Elektromosüzem-fenntartó ................................................................................... 3154
Elektromoshálózat-tervező ................................................................................... 2118
Elektromoshűtőgép-szerelő .................................................................................. 7445
Elektromosív-hegesztő ......................................................................................... 7425
Elektromosív-vágó................................................................................................ 7425
Elektromoskemence-csapoló................................................................................ 7412
Elektroműszerész................................................................................................ 7443
Villamos jármű elektroműszerésze................................................................................................. 7443
Elektroncső-, képcső- és fényforrásszerelő .......................................................... 7445
Elektronikai berendezés összeszerelője................................................................ 8193
Elektronikai technikus .......................................................................................... 3121
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó .......................................................................................... 5112
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő................................................................................... 5111
Elektronikus alkalmazott grafikus, képszerkesztő................................................ 2629
Elektronikus mérnök............................................................................................. 2121
Elektronikusirodagép-szerelő műszerész ............................................................. 7443
Elektronikusműszer-javító műszerész .................................................................. 7443
Elektronikusműszer-készítő mérnök .................................................................... 2121
Elektronmikroszkópos szakasszisztens ................................................................ 3232
Elemiszál-elhelyező, -kötöző................................................................................ 7613
Beruházásértékelő és -elemző.................................................................................................................. 3611
Gazdasági elemző................................................................................................................... 2511
Laboratóriumi elemző................................................................................................................... 7540
Műszaki elemző................................................................................................................... 3199
Tervező- elemző közgazdász ............................................................................................... 2511
Elemző statisztikus................................................................................................ 2516
Elevátorkezelő ...................................................................................................... 8342
Elégetőelem-kezelő............................................................................................... 8135
Elidegenítési irodavezető...................................................................................... 1213
Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője..................... 1345
Ellátmánypénztáros............................................................................................... 4211
Belső ellenőr.................................................................................................................... 2518
Beruházási ellenőr.................................................................................................................... 2190
Bérelszámolási ellenőr.................................................................................................................... 4112
Bolthálózati ellenőr.................................................................................................................... 3621
Csatornahálózati ellenőr.................................................................................................................... 5371
Díjbeszedési ellenőr.................................................................................................................... 5391
Építési, épületgépészeti műszaki ellenőr.................................................................................................................... 3192
Építési műszaki ellenőr.................................................................................................................... 3192
Érintésvédelmi ellenőr.................................................................................................................... 7624
Folyam- és mederkotrási ellenőr.................................................................................................................... 3192
Forgalmi műszaki ellenőr.................................................................................................................... 3192
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ellenőr.................................................................................................................... 3621
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ellenőr................................................................................................................... 3241
ellenőr.................................................................................................................... 3192
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ellenőr................................................................................................................... 3192
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ellenőr.................................................................................................................... 5359
ellenőr.................................................................................................................... 7439
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ellenőrzési és üzembiztonsági osztály vezetője.................................................... 1327
ellenőrzési osztály vezetője .................................................................................. 1342
ellenőrző laboráns ................................................................................................. 8292
Ellenzáros.............................................................................................................. 4211
Ellető kanász ......................................................................................................... 6133
Ellető tehenész ...................................................................................................... 6132
Elméleti fizikus ..................................................................................................... 2141
Elméleti matematikus ........................................................................................... 2147
Elnök (gazdasági szervezetnél)............................................................................. 1311
elnök...................................................................................................................... 1311
elnök...................................................................................................................... 1110
elnök...................................................................................................................... 1231
Elnök-vezérigazgató (gazdasági szervezetnél)..................................................... 1311
elnöke.................................................................................................................... 1413
elnöke.................................................................................................................... 1413
elnöke (kisszervezeti)............................................................................................ 1413
elnöke (kisszervezeti)............................................................................................ 1413
elnöke, ill. helyettese............................................................................................. 1221
elnöke.................................................................................................................... 1412
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elnöke.................................................................................................................... 1414
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Építőipari kisszervezet igazgatósági
Építőipari kisszövetkezet
Építőipari szakszövetkezet
Építőipari szövetkezet ügyvezető
Helyi bíróság
Ipari kisszövetkezet
Ipari szakszövetkezet
Ipari szövetkezet igazgatóságának
Ipari szövetkezet ügyvezető
Kereskedelmi kisszervezet igazgatósági
Kereskedelmi kisszövetkezet
Kereskedelmi szakszövetkezet
Kereskedelmi szövetkezet igazgatóságának
Kereskedelmi szövetkezet ügyvezető
Megyei bíróság
Mezőgazdasági szakszövetkezet
Mezőgazdasági szövetkezet igazgatóságának
Mezőgazdasági szövetkezet ügyvezető
Országos etikai bizottság
Munkáltatói szervezet országos
Országos gazdasági, szakmai érdekképviseleti
szervezet (pl. kamara) elnöke, alelnöke .................................................................................................... 1132
Szakszervezet országos elnöke, alelnöke .................................................................................................... 1132
Munkaügyi bíróság elnöke, elnökhelyettese......................................................................................... 1221
Elnökségi tag (politikai-érdekképviseleti)............................................................ 1131
Elnyelető levegőtisztító, toronykezelő (növényvédőszer-gyártó) ........................ 8135
Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője ....................................... 1345
Galvános eloxáló................................................................................................................... 7429
Áruforgalmi ügyintéző, előadó.................................................................................................................... 3621
Beruházási előadó (építésztechnikus)...................................................................................... 3123
Beruházási előadó (gazdasági ügyintéző) ............................................................................... 3611
Biztonságtechnikai, -védelmi előadó.................................................................................................................... 3154
Biztosítási előadó.................................................................................................................... 3634
Építésügyi előadó.................................................................................................................... 3123
Építész műszaki előadó.................................................................................................................... 3123
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előadó.................................................................................................................... 3602
előadó.................................................................................................................... 2190
előadó.................................................................................................................... 3622
előadó.................................................................................................................... 3519
előadó.................................................................................................................... 3154
előadó.................................................................................................................... 2531
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előadó.................................................................................................................... 3621
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előadó.................................................................................................................... 3613
előadó.................................................................................................................... 3524
előadó.................................................................................................................... 3152
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előadó (újítási) ...................................................................................................... 3191
előadó.................................................................................................................... 2322
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Tűzvédelmi
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Előfonat-felrakó .................................................................................................... 7312
Előhengerész......................................................................................................... 7414
előhívó................................................................................................................... 5341
előhívó................................................................................................................... 5341
előhívó, -rögzítő.................................................................................................... 5341
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Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szerv (pl. Vakok Orsz.
Szöv., Máltai Szeretet-szolgálat, Vöröskereszt, Üdvhadsereg,
Orsz. Családsegítő Közp., LAÉT, Megyei [Főv.] Egészségbizt.P. és
kirendeltségek) megyei, települési vezetője ...................................................... 1233
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szervezet középszintű
vezetője .............................................................................................................. 1133
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szervezet megyei, települési
szervének középszintű vezetője (főosztály-, osztályvezetője) .......................... 1233
Emberi kapcsolatok koordinátora......................................................................... 2523
Emberierőforrás-menedzser.................................................................................. 2523
Emberierőforrás-ügyintéző ................................................................................... 3603
Emblémázó és trikófestő....................................................................................... 7315
Emelőkocsi-vezető................................................................................................ 8343
Emlékház-vezető (kisszervezeti) .......................................................................... 1425
Emlékmúzeum- és archívum-vezető (kisszervezeti)............................................ 1425
Endoszkópos szakasszisztens ............................................................................... 3232
Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői....................................................... 8229
Energetikai üzemmérnök...................................................................................... 2117
Energetikus ........................................................................................................... 3151
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Energia-átviteli technikus ..................................................................................... 3117
Erő- és energiaátalakító gép kezelője................................................................................ 8323
Energiaelosztási technikus.................................................................................... 3118
Energiaelosztó mérnök ......................................................................................... 2118
Energiafejlesztési mérnök..................................................................................... 2118
Energiagazdálkodó ............................................................................................. 3151
Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus ............................................................. 3126
Enyvezettlemezprés-vezető .................................................................................. 8125
Enyvező ................................................................................................................ 7349
Enyvfelhordógép-kezelő....................................................................................... 8125
Erdei közelítőgép-kezelő ...................................................................................... 8312
Erdei tuskózógép-kezelő....................................................................................... 8312
Erdeimelléktermék-gyűjtő .................................................................................... 6211
Erdőművelési kerületvezető erdész .................................................................................................................... 1351
Fahasználat-vezető erdész .................................................................................................................... 1351
Kerületvezető erdész .................................................................................................................... 1351
Szállításirányító erdész .................................................................................................................... 1351
Erdész, segéderdész ............................................................................................ 6211
Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr) ................................. 9220
Erdészeti állománynevelő, állománytisztító ......................................................... 6211
Erdészeti csemete -(nevelő)termelő...................................................................... 6212
Erdészeti kisszervezet vezetője............................................................................. 1411
Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető
igazgató, menedzser) ....................................................................................... 1411
Erdészeti környezetvédő szaktechnikus ............................................................... 3125
Erdészeti mag- és csemetenevelő....................................................................... 6212
Erdészeti menedzserasszisztens............................................................................ 3910
Erdészeti munkás, segédmunkás .......................................................................... 9220
Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység közvetlen
termelésirányítója ............................................................................................ 1351
Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység vezetője ...................................... 1321
Erdészetvezető ...................................................................................................... 1321
Erdésztechnikus .................................................................................................... 3125
Erdő- és természetvédelmi mérnök................................................................... 2126
Erdő- és természetvédelmi technikus ............................................................... 3125
Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, -kezelők............................................................ 8319
Erdőgazdasági gépész, gépkezelő ........................................................................ 8312
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazat vezetője......................................................................... 1321
Egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások........................................................................ 6219
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási főágazat vezetője ..................................................................... 1321
Erdőművelési gépkezelő....................................................................................... 8312
Erdőművelési kerületvezető erdész ...................................................................... 1351
Erdőművelési technikus........................................................................................ 3125
Erdőművelő........................................................................................................... 6211
Eredményhirdető tábla szerelő ............................................................................. 7449
Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens.......................................................................................... 3159
Ergonómus............................................................................................................ 3159
Erő- és energiaátalakító gép kezelője ................................................................... 8323
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Erőgépészeti üzemmérnök.................................................................................... 2117
Erőleves-sűrítő ...................................................................................................... 7212
Erősáramú villamosipari technikus.................................................................. 3118
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Értékesítési ügyintéző, előadó .............................................................................. 3621
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feldolgozó, -értékelő ............................................................................................. 4129
feldolgozó, -finomító ............................................................................................ 8131
feldolgozó gépkezelő ........................................................................................... 8132
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felelős szerkesztő .................................................................................................. 2615
Felfektetőszabász .................................................................................................. 7322
Feliratkészítő......................................................................................................... 7521
Feliratszedő ........................................................................................................... 5342
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Felnőttszakápoló ................................................................................................... 3212
Feloldókezelő........................................................................................................ 8126
felöntő ................................................................................................................... 7214
Felöntőlé-készítő................................................................................................... 7212
felrakó ................................................................................................................... 7312
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felső szintű vezetője.............................................................................................. 1221
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Földegyengetőgép(grader)-kezelő........................................................................ 8321
Földfúró................................................................................................................. 7111
Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások .................................................... 7129
Földi közlekedés szakmai irányítója................................................................. 3165
Földi navigációs tiszt ............................................................................................ 3164
Földiutas-kísérő..................................................................................................... 5213
Földmérő............................................................................................................... 3112
Bányamérési földmérő mérnök .................................................................................................. 2112
Földmérő és térinformatikai mérnök ............................................................... 2112
Kataszteri földmérő mérnök .................................................................................................. 2112
Mezőgazdasági földmérő mérnök .................................................................................................. 2112
Térképész földmérő mérnök .................................................................................................. 2112
Vízrajzi földmérő mérnök .................................................................................................. 2112
Földmérő technikus .............................................................................................. 3112
Földmérő és térinformatikai technikus ............................................................ 3112
Földmérő üzemmérnök......................................................................................... 2112
Földmunkagép-kezelő .......................................................................................... 8321
Földműépítő munkás ............................................................................................ 7645
Buldózer- és szkreper- (földtoló- és földnyeső-) kezelő................................................................................................. 8321
Földnyilvántartó technikus ................................................................................... 3112
Általános iskolai földrajztanár .......................................................................................................... 2431
Középiskolai földrajztanár .......................................................................................................... 2421
Földrendező üzemmérnök .................................................................................... 2112
Földügyi előadó .................................................................................................... 3199
Főmérnök.............................................................................................................. 1346
Fejlesztési főmérnök............................................................................................................... 1346
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Szállodai
Szállodai

-tő

Intézetvezető
Kórházvezető
Csoportvezető
Gondozóvezető
Kerületi vezető
Osztályvezető
Szakrendelést vezető
Vezető
Kórház, rendelőintézet főigazgató
Fővárosi, megyei mentőszervezet vezető
Postai

főmérnök............................................................................................................... 1348
főmérnök............................................................................................................... 1346
főmérnök............................................................................................................... 1322
főmérnök............................................................................................................... 1346
főmérnök............................................................................................................... 1346
főmunkatárs .......................................................................................................... 2615
főmunkatárs .......................................................................................................... 2139
főmunkatársa......................................................................................................... 2617
Főnavigátor ........................................................................................................... 3164
főnővér .................................................................................................................. 1333
főnővér .................................................................................................................. 1333
főorvos .................................................................................................................. 1333
főorvos .................................................................................................................. 1333
főorvos .................................................................................................................. 1333
főorvos .................................................................................................................. 1333
főorvos .................................................................................................................. 1333
főorvos .................................................................................................................. 1333
főorvos, általános igazgatóhelyettes ..................................................................... 1312
főorvosa................................................................................................................. 1312
főpénztáros............................................................................................................ 4211
Főpincér ................................................................................................................ 1354
Főpincér (vezetői funkció nélkül)......................................................................... 5123
Főpolgármester ..................................................................................................... 1211
főportás ................................................................................................................. 1354
főportás (vezetői funkció nélkül).......................................................................... 3643
Főrabbi .................................................................................................................. 1234
Főrendező.............................................................................................................. 1339
Főrendész .............................................................................................................. 3523
Főrevizor............................................................................................................... 2518
Főszakács .............................................................................................................. 1354

r1

Kutatási, fejlesztési
Telepvezető
Termelési
Területi
Vállalati
Lapkiadói
Számítástechnikai
Rádió, televízió

11

Főszerkesztő.......................................................................................................... 1339
főtitkár................................................................................................................... 1334
főügyész ................................................................................................................ 1221
főügyész ................................................................................................................ 1121
főügyész, ill. helyettese......................................................................................... 1221
főügyészhelyettes.................................................................................................. 1221
főügyészségi csoportvezető ügyész...................................................................... 1222
főügyészségi osztályvezető ügyész ...................................................................... 1222
főügyészségi ügyész ............................................................................................. 2532
Fővárosi, megyei bírósági bíró ............................................................................. 2533
Fővárosi, megyei mentőszervezet vezető főorvosa.............................................. 1312
Fővárosi Bíróság elnöke ....................................................................................... 1221
Fővárosi Bíróság elnökhelyettese......................................................................... 1221
Fővárosi Bíróság kollégium vezetője, kollégiumvezető-helyettese..................... 1222
Fővárosi főügyész................................................................................................. 1221
Fővárosi főügyészhelyettes................................................................................... 1221
fővárosi főügyészségi ügyész ............................................................................... 2532
fővárosi kerületi) ügyészségi ügyész .................................................................... 2532
Fővilágosító........................................................................................................... 2619
Főzeneigazgató ..................................................................................................... 1339
főző ....................................................................................................................... 7218
főző ....................................................................................................................... 7214
főző ....................................................................................................................... 8126
főző, -szárító ......................................................................................................... 8137
Frikciósprés-kezelő............................................................................................... 8191
Frizmáglyázó ........................................................................................................ 6213
Frontmester ........................................................................................................... 1352
Frontmestervájár ................................................................................................... 7113
Frontmérnök.......................................................................................................... 2111
fröccsöntő (fém).................................................................................................... 7415
fullerkezelő ........................................................................................................... 8145
Furnérprésvezető................................................................................................... 8125
Furnérszabász........................................................................................................ 7341
fúró........................................................................................................................ 7333
fúró........................................................................................................................ 7446
Fúrólyukrobbantó ................................................................................................. 7112
Fúrómester ............................................................................................................ 7112
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Egyetemi
Fővárosi
Katonai
Megyei
Fővárosi
Megyei
Megyei
Megyei, fővárosi

F

Megyei,
Helyi (városi,

Cukor-, cukorkatöltelékÖmlesztettsajtSzalmacellulózMártottgumiáru-

Présöntő,
Cerapumpa-,
BőrdíszműSzemüvegcsiszoló,
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Szállítmányozó és

Fúrós ..................................................................................................................... 7423
Furulyakészítő....................................................................................................... 7526
Futár ...................................................................................................................... 9125
Futódaru-kezelő .................................................................................................... 8341
Futómacska-kezelő ............................................................................................... 8341
Futurológus ........................................................................................................... 2549
Fuvarbonyolító...................................................................................................... 3629
Fuvardíjszámfejtő ................................................................................................. 4112
fuvaros................................................................................................................... 8358
Fuvaros, fuvarozó ................................................................................................. 8358
Fuvarozási és szolgáltatási kisszervezet vezetője................................................. 1416
Fuvarozási ügyintéző ............................................................................................ 3629
Fuvarozási vezető ................................................................................................. 1355
fuvarozó ................................................................................................................ 8358
fuvarozó ................................................................................................................ 8359
Fuvarozó és áruszolgáltató kisszövetkezet vezetője............................................. 1416
fuvarozó kisszervezet vezetője ............................................................................. 1416
Fuvarszervező és fuvarozó kisszervezet vezetője ................................................ 1416
Fuvarvállaló .......................................................................................................... 4199
Fuvarvállaló és szolgáltató kisszervezet vezetője ................................................ 1416
fuvarvállaló iroda vezetője.................................................................................... 1326
Függő konveyor-kezelő ........................................................................................ 8342
Függönykészítő (műanyag csíkokból).................................................................. 8136
függönytisztító ...................................................................................................... 9116
Fül-orr-gégész....................................................................................................... 2212
Fülbelövő, fülcimpalyukasztó............................................................................... 5319
Fürdőfelügyelő...................................................................................................... 5372
Fürdőmasszőr........................................................................................................ 5314
Fürdőüzemeltetési foglalkozású ........................................................................ 5372
Fürdőüzemeltető ................................................................................................... 5372
Fürdőüzemi művezető .......................................................................................... 1357
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Alumíniumdaraboló fűrészes ................................................................................................................. 8192
Fűrészes (traktorral összeépített szalagfűrész) ..................................................... 8390
Fűrészgépkezelő.................................................................................................... 8125
Füstgázhasznosító berendezés kezelője................................................................ 8131
Fűszerpaprika-termesztő....................................................................................... 6113
Fűtő ....................................................................................................................... 8291
Gáztüzelésűkazán fűtő ........................................................................................................................ 8291
Fűtőberendezések, szellőzőberendezések mérnöke ............................................. 2117
Fűtőközpont-kezelő .............................................................................................. 8229
Fűzbútorkészítő..................................................................................................... 7512
Nád- és fűzfeldolgozó........................................................................................................ 7512
Fűző- és melltartókészítő ...................................................................................... 7329
Fűzőgépi dolgozó.................................................................................................. 7354
Fűzőnő .................................................................................................................. 7319
Nádgazdasági és fűztelepi foglalkozású ......................................................................................... 6122
Fűzvessző-kosárfonó ............................................................................................ 7512
Fűzvessző-osztályozó, -kötöző (mezőgazdasági)................................................. 6122
Fűzvessző-osztályozó, -kötöző (háziipari) ........................................................... 7512
Fűzvesszővágó...................................................................................................... 6122

Gabonasiló-kezelő ................................................................................................ 7215
Gabonaszárító, -morzsoló..................................................................................... 7215
Galambtenyésztő................................................................................................... 6137
Művészeti galéria vezetője (kisszervezeti)............................................................................. 1425
Gallium-előállító ................................................................................................... 7419
Galvanizáló ........................................................................................................... 7429
Galván-előkészítő ................................................................................................. 7429
Galvánfestő ........................................................................................................... 7429
Galvános eloxáló................................................................................................... 7429
Garatos .................................................................................................................. 7215
Garázsmester......................................................................................................... 1355
Garázsmester (javító-szerelő) ............................................................................... 7431
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Ezüstkalászos
Képesített
Képesített mezőgazdasági
Mezőgazdasági
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Területi

Gazda (mezőgazdasági)........................................................................................ 6140
gazda ..................................................................................................................... 6140
gazda ..................................................................................................................... 6140
gazda ..................................................................................................................... 6140
gazdaasszony ........................................................................................................ 6140
gazdaasszony ........................................................................................................ 6140
Gazdaasszony, szobaasszony............................................................................. 5125
gazdabolti eladó .................................................................................................... 5112
Gazdajegyző ......................................................................................................... 2125
Gazdasági nyomozó.............................................................................................. 3525
Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet tagozatvezetője ......................... 1132
Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője................................ 1132
gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet (pl. kamara)
elnöke, alelnöke ................................................................................................. 1132
gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet főosztály-,
osztályvezetője................................................................................................... 1132
gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője ................................. 1232
Gazdasági agrármérnök ........................................................................................ 2125
Gazdasági elemző ................................................................................................. 2511
gazdasági foglalkozások ..................................................................................... 2529
Gazdasági főosztály, osztály vezetője .................................................................. 1342
Gazdasági igazgató (funkcionális részegységnél) ................................................ 1342
Gazdasági informatikus ........................................................................................ 2131
Gazdasági nyomozó.............................................................................................. 3525
Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető
igazgató, menedzser) ....................................................................................... 1311
gazdasági szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................... 1421
Gazdasági tanácsadó kisszervezet vezetője.......................................................... 1421
gazdasági tanácsadó kisszervezet vezetője........................................................... 1421
gazdasági tanácsadó kisszervezet vezetője........................................................... 1421
Gazdasági tiszt ...................................................................................................... 3162
Gazdasági újságíró................................................................................................ 2616
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Kereskedelmi gazdasági ügyintéző.............................................................................................. 3621
Egyéb gazdasági ügyintézők.......................................................................................... 3619
Gazdasági vasúti (kisvasút) mozdony vezetője.................................................... 8351
Gazdasági vasúti váltóőr, váltókezelő .................................................................. 5223
Gazdasági vezető (funkcionális részegységnél) ................................................... 1342
Gazdálkodásszervező............................................................................................ 3619
Energia- gazdálkodó........................................................................................................... 3151
Gép- és tárgyieszköz- gazdálkodó ............................................................................................................ 3154
Gyártóeszköz- gazdálkodó........................................................................................................... 3153
Gátépítő................................................................................................................. 7645
Gátolócsillés.......................................................................................................... 7114
Gátolóvájár............................................................................................................ 7113
Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó............................................................................................ 5391
Gáz- és olaj-tüzelőberendezés minősítő, felülvizsgáló ........................................ 3154
Gáz- és olajüzemi berendezés felügyelője ........................................................... 3154
Gázátadó ............................................................................................................... 7129
Gázbontókezelő (gázgyári)................................................................................... 8132
Gázbontóüzemi táblakezelő.................................................................................. 8135
Gázgyártó és gázelosztási technikus........................................................................................... 3115
Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomás-szabályozó............................................. 8132
Kőolaj- és gázfúró technikus.................................................................................................. 3111
Gázgyári gázkarburáló.......................................................................................... 8132
Gázgyári vízgyűjtőkezelő ..................................................................................... 8132
Elegykészítő (koksz- és gázgyártó) ............................................................................................................. 8132
Koksz- és gázgyártó............................................................................................................... 8132
Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő...................................................................... 8132
Gázgyártó és gázelosztási technikus..................................................................... 3115
Gázhálózati ellenőr ............................................................................................... 8132
Gázhőfok-szabályozó ........................................................................................... 8291
Gázgyári gázkarburáló.......................................................................................................... 8132
Ammóniagyári gázkeringető szivattyúkezelő................................................................................ 8135
Gázkészülék-szerelő ............................................................................................. 7441
Gázkondenzáló, -hűtő........................................................................................... 8132
Gázmester ............................................................................................................. 5353
Egészségügyi gázmester .............................................................................................................. 5353
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gép kezelője .......................................................................................................... 8331
gép kezelője .......................................................................................................... 8111
gép kezelője .......................................................................................................... 8111
gép kezelője .......................................................................................................... 8111
gép kezelője .......................................................................................................... 8111
gép kezelője .......................................................................................................... 8127
gép kezelője .......................................................................................................... 8323
gép kezelője .......................................................................................................... 8211
gép kezelője .......................................................................................................... 8211
gép kezelője .......................................................................................................... 8331
gép kezelője .......................................................................................................... 8112
gép kezelője .......................................................................................................... 8143
gép kezelője .......................................................................................................... 8323
gép kezelője .......................................................................................................... 8222
gép kezelője .......................................................................................................... 8222
gép kezelője .......................................................................................................... 8331
gép kezelője .......................................................................................................... 8121
gép kezelője .......................................................................................................... 8331
gép kezelője .......................................................................................................... 8136
gép kezelője .......................................................................................................... 8342
gép kezelője .......................................................................................................... 8143
gép kezelője .......................................................................................................... 8219
gép kezelője .......................................................................................................... 8240
gép kezelője .......................................................................................................... 8121
gép kezelője .......................................................................................................... 8149
gép kezelője .......................................................................................................... 8323
gép kezelője .......................................................................................................... 8143
gép kezelője .......................................................................................................... 8111
gép kezelője .......................................................................................................... 8136
gép kezelője .......................................................................................................... 8231
gép kezelője .......................................................................................................... 8240
Gép nélküli hajó vezetője ..................................................................................... 8361
Mechanikai gép összeszerelője................................................................................................. 8193
Üveghúzó gép szivattyúkezelője............................................................................................ 8143
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Cseretartályos szemétgyűjtőCsokoládéadagoló
Csokoládéöntő
Csokoládétáblázó
Desszertvágó
Domborcímkenyomó
Erő- és energiaátalakító
Ércosztályozó
Érctörő, ásványörlő
Félpormentes szemétgyűjtőGyümölcslészűrő
Hengereltsíküveg-gyártó
Hídfenntartó
Hőerőművi főberendezés
Hőerőművi segédberendezés
Járda- és aluljárótisztító (-mosó)
Láncfonalkötöző
Mosó-locsoló
Műanyagcsákozó
Nehézszuszpenziós
Síküveggyártó
Szénelőkészítő
Tartálytöltő
Textilhengernyomó
Téglaszárító
Út- vasút-, közmű- és mélyépítő
Üveghúzó
Vajköpülő félautomata
Vákuumformázó
Vízműgépházi
Zsákoló
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Bányában gázmérő................................................................................................................. 7119
Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomás-szabályozó ......................................................................................... 8132
Argonüzemi gázszétválasztó táblakezelő .................................................................................. 8135
Gázszilikát-formázó.............................................................................................. 8149
Gáztartókezelő ...................................................................................................... 8132
Tüzép-, gáztelepi eladó ...................................................................................................... 5112
Gáztechnikai műszerész........................................................................................ 7441
Gáztermelő-ipari vegyészmérnök......................................................................... 2115
Gáztüzelésűkazán-fűtő.......................................................................................... 8291
Gázvezeték- és -készülék-szerelő......................................................................... 7621
Generálkivitelező kisszervezet vezetője............................................................... 1413
Genetikus .............................................................................................................. 2148
Geodéta ................................................................................................................. 2112
Geodéziai műszerész ............................................................................................ 7442
Geológiai környezetvédelmi technikus ................................................................ 3126
Geológus, geofizikus ........................................................................................... 2146
Kézi (utó-) gerebenező ............................................................................................................ 7311
Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) ........................................................... 2322
Fül-orr gégész.................................................................................................................... 2212
Mezőgazdasági gép(motor)- szerelő, -javító................................................................................ 7433
Gép- és tárgyieszköz-gazdálkodó......................................................................... 3154
Alapozó- gép-kezelő ............................................................................................................ 8322
Csomagoló- gép-kezelő ............................................................................................................ 8240
Kombinált úttisztító gép (seprő-, mosó-, hóekéző és hintőanyagszóró gép) kezelője .......................... 8331
Alagcsövező gép kezelője .......................................................................................................... 8319
Alagútépítő gép kezelője .......................................................................................................... 8323
Alumíniumlemez-egyengető gép kezelője .......................................................................................................... 8192
Alumíniumlemez-sajtoló gép kezelője .......................................................................................................... 8192
Alumíniumtuskó-maró gép kezelője .......................................................................................................... 8192
Azbesztcementlemez-gyártó gép kezelője .......................................................................................................... 8145
Burkoló-csomagoló gép kezelője .......................................................................................................... 8240
Csatorna-karbantartó gép kezelője .......................................................................................................... 8232
Csatornatisztító (WOMA) gép kezelője .......................................................................................................... 8232
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Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője .......................................................................................................... 8311
Nikecell-formasajtoló, gépbeállító............................................................................................................. 8136
Kábelipari gépbeállító, gépvezető .......................................................................................... 8199
Gépbeállító lakatos ............................................................................................... 7421
Gépbeállító műszerész .......................................................................................... 7441
Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói ................................................................ 7439
Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői ........................................................................... 8229
Egyéb anyagmozgató- gépek kezelői........................................................................................................ 8349
Egyéb bányászati gépek kezelői........................................................................................................ 8219
Egyéb építőipari gépek kezelői........................................................................................................ 8329
Egyéb mobil gépek kezelői........................................................................................................ 8390
Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői........................................................................................................ 8299
Egyéb vízgazdálkodási gépek kezelői........................................................................................................ 8239
Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők............................................................ 8199
Gépesítési brigád vezetője .................................................................................... 1351
Atomerőművi turbinafőgépész, gépész.................................................................................................................... 8223
Építőipari gépész.................................................................................................................... 8329
Érctörőgép-kezelő gépész.................................................................................................................... 8211
Hengerdei gépész.................................................................................................................... 8191
Hibridkukorica-kikészítőüzemi gépész.................................................................................................................... 8293
Hőerőművi turbinafőgépész, gépész.................................................................................................................... 8222
Hőközpont- gépész.................................................................................................................... 8229
Mezőgazdasági szárítóüzemi gépész.................................................................................................................... 8293
Növénytermesztő gépész.................................................................................................................... 8293
Növényvédő gépész ................................................................................................................... 8313
Öntözéses-növénytermesztő gépész.................................................................................................................... 8293
Szálastakarmány-szárítóüzemi gépész.................................................................................................................... 8293
Szemestakarmány-szárítóüzemi gépész.................................................................................................................... 8293
Takarmánykeverő-üzemi gépész.................................................................................................................... 8293
Vetőmagtisztító-üzemi gépész.................................................................................................................... 8293
Vízturbina-főgépész, gépész.................................................................................................................... 8224
Erdőgazdasági gépész, gépkezelő ................................................................................................. 8312
Úthenger(statikus, vibrációs) -gépész, -gépkezelő............................................................................................... 8323
Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető......................................................................................... 8293
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Üvegcsővágó, (acélkorongos)
Kézi és
Öntödei
Önálló

gépész (mezőgazdasági) ....................................................................................... 8293
gépész, -kezelő ..................................................................................................... 8224
gépész és gépkezelő ............................................................................................. 8221
gépészeti és műszerkészítési mérnök ................................................................... 2117
Gépészeti környezetvédelmi technikus ................................................................ 3126
gépészeti technikus ............................................................................................... 3117
Gépészmérnök..................................................................................................... 2117
gépészmérnök ....................................................................................................... 2117
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Gyümölcsfagondozó............................................................................................. 6114
Zöldség-, gyümölcskereskedő............................................................................................... 5111
Gyümölcsléfejtő.................................................................................................... 7212
Gyümölcslészűrő-gép kezelője............................................................................. 8112
Gyümölcsprésgép-kezelő...................................................................................... 8112
Bor- és gyümölcsszeszfőző, -finomító .............................................................................. 7221
Gyümölcstermesztési szaktechnikus .................................................................... 3124
Gyümölcstermesztő ............................................................................................ 6114
Általános gyümölcstermesztő ............................................................................................... 6114
Gyümölcsválogató, osztályozó............................................................................. 6114
Gyűrűsfonó ........................................................................................................... 7312
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Beton- és habarcsszivattyú-kezelő........................................................................................ 8144
Laticel-, habszivacsragasztó................................................................................................ 7343
Hagymatermesztő ................................................................................................. 6113
Olajmag- hajazógép-kezelő .................................................................................................. 7213
Betonacélvágó, hajlító .................................................................................................................... 7613
Hajmosó................................................................................................................ 5311
Tengeri- hajó-kormányos .................................................................................................... 8369
Gép nélküli hajó vezetője ......................................................................................................... 8361
Hajóács.................................................................................................................. 7612
Hajóállomás-főnök ............................................................................................... 1326
Csónak- és hajóépítő................................................................................................................ 7514
Hajógépkezelő ...................................................................................................... 8363
Hajókárpitos.......................................................................................................... 7343
Hajópadló-készítő ................................................................................................. 7634
Tengeri és belvízi hajóparancsnok................................................................................................... 3161
Hajóparancsnok belvízi hajón .............................................................................. 3161
Hajóparancsnok tengerjárón................................................................................. 3161
Hajópincér............................................................................................................. 5123
Hajós, fedélzeti tiszt, hajóvezető........................................................................ 3162
Hajószakács .......................................................................................................... 5124
Kis- hajóvezető ............................................................................................................ 8364
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Egyéb hajózási foglalkozások........................................................................................ 8369
Hajózásiműszer-készítő ........................................................................................ 7442
Hajózási szolgáltató kisszervezet vezetője ........................................................... 1416
Hajózási technikus ................................................................................................ 3122
Hajózási üzem igazgatója ..................................................................................... 1326
Repülőgép- hajózó műszerész .................................................................................................. 7442
Hajózó szerelő....................................................................................................... 7432
Légijármű-vezető, hajózómérnök...................................................................................................... 3163
Hajstúdió-vezető (kisszervezeti)........................................................................... 1422
Betanító hajtó....................................................................................................................... 6134
Laposgumi hajtószíjat összeállító ............................................................................................ 8137
Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó.................................................................................. 7211
Természetesvízi halász..................................................................................................................... 6311
Tógazdasági halász..................................................................................................................... 6311
Halász, haltenyésztő............................................................................................ 6311
Halászati ágazat vezetője...................................................................................... 1321
Egyéb halászati foglalkozások....................................................................................... 6319
Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr)..................................................................... 9220
Halászati kisszervezet vezetője............................................................................. 1411
Halászati telep vezetője ........................................................................................ 1321
Természetes vízi halászattal foglalkozó brigád vezetője.................................................................. 1351
Tógazdasági halászmester.......................................................................................................... 6311
Haletető ................................................................................................................. 6319
Halhentes............................................................................................................... 7211
Halkeltető.............................................................................................................. 6311
Halkeltető telep vezetője....................................................................................... 1321
Halottasházi munkás............................................................................................. 5354
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Halottszállító ......................................................................................................... 5354
Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati
foglalkozások (pl. halőr) .................................................................................................................... 9220
Pecsenyesütő, halsütő ................................................................................................................... 5129
Halász, haltenyésztő ......................................................................................................... 6311
Haltisztító.............................................................................................................. 7211
Hamisékszer-készítő ............................................................................................. 7514
Hang-, képfelvétel, számítástechnikai információhordozó
sokszorosítója ................................................................................................... 7355
Hangármérnök ...................................................................................................... 2122
Hangfelvevőkészülék-műszerész ......................................................................... 7443
Hangjegymetsző, hangjegyvésnök ....................................................................... 7522
Hangmester ........................................................................................................... 3729
Tónusszabályozó hangoló.................................................................................................................. 7526
Hangosító .............................................................................................................. 3729
Hangszeres népzenész .......................................................................................... 3723
Hangszerész .......................................................................................................... 7526
Hangszerhangoló .................................................................................................. 7526
Hangszerkészítő .................................................................................................. 7526
Hangszigetelő........................................................................................................ 7631
Hangtechnikus ...................................................................................................... 5342
Szárnyas- és harangorsós fonó................................................................................................... 7312
Harangozó............................................................................................................. 9150
Harangöntő............................................................................................................ 7415
Hardverfejlesztő.................................................................................................... 2131
Harisnyakötő......................................................................................................... 7314
Harisnyaspiccelő................................................................................................... 7319
Harmonikakészítő és -javító ................................................................................. 7526
Szőrmefejelő, hasító, -nyíró ......................................................................................................... 7324
Gyógyfűző- és haskötőkészítő....................................................................................................... 7329
Használtcikk-kereskedő........................................................................................ 5111
Használtcikkbolti eladó......................................................................................... 5112
Hatásfokmérnök.................................................................................................... 2129
Hatósági ügyintéző ............................................................................................... 3320
Hálókészítő ........................................................................................................... 7319
Kalauz, hálókocsi-kalauz.................................................................................................. 5211
Távközlési- hálózatépítő-üzem vezetője .................................................................................. 1327
Hálózatfenntartási osztály vezetője ...................................................................... 1328
Hálózati elektrikus ................................................................................................ 8221
Távbeszélő hálózati osztály vezetője ....................................................................................... 1327
Hálózati pénztáros................................................................................................. 4212
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Vendéglátó-ipari hálózati pénztáros.................................................................................................. 4212
Önálló hálózatkezelő......................................................................................................... 7445
Áramszolgáltatói hálózatszerelő........................................................................................................ 7445
Hálózatszerelő....................................................................................................... 5234
Háncsfonó ............................................................................................................. 7512
Meszesbarka hántoló................................................................................................................... 7331
Hántoló lakatos ..................................................................................................... 7421
Hántolós ................................................................................................................ 7215
Hátizsák-, sátor-, ponyvakészítő........................................................................... 7329
Házaló kereskedő.................................................................................................. 5113
Házaló ügynök ...................................................................................................... 3626
Házelemgyártó...................................................................................................... 7527
Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok.................................................................................. 5352
Házi- és népiszőttes-készítő.................................................................................. 7313
Szociális szolgáltatási foglalkozások
(pl. falugondnok, házi gondozó)....................................................................................................... 5330
Házi gyermekorvos............................................................................................... 2212
Hivatásos háziasszony ........................................................................................................... 3644
Hivatásos házigazda............................................................................................................... 3644
Egyéb háziipari foglalkozások....................................................................................... 7519
Háziiparos ............................................................................................................. 7519
Háziorvos .............................................................................................................. 2212
Házkezelő.............................................................................................................. 3613
Háztartás-elektronikai műszerész ......................................................................... 7443
Háztartási alkalmazott ....................................................................................... 9113
Háztartásifaáru-készítő ......................................................................................... 7349
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Munkáltatói szervezet
Szakszervezet
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Villamos-

-tő

Elektromosív
Fedőporos
Hossz- és spirálvarratúcső
Katódsugár
Védőgázos

Háztartásifelszerelés-kereskedő............................................................................ 5111
Háztartásigép-szerelő............................................................................................ 7445
Háztartásitisztítógép-kölcsönző............................................................................ 5392
Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok.................................................... 5352
Házvezetőnő......................................................................................................... 5315
Hegedűkészítő....................................................................................................... 7526
hegesztő................................................................................................................. 7425
hegesztő................................................................................................................. 7425
hegesztő................................................................................................................. 7414
hegesztő................................................................................................................. 7425
hegesztő................................................................................................................. 7425
Hegesztő, lángvágó.............................................................................................. 7425
Hegesztő, prégelő.................................................................................................. 8124
hegesztőkészülék-javító........................................................................................ 7449
Helikoptervezető................................................................................................... 3163
Helyettes államtitkár ............................................................................................. 1121
helyi (települési) képviselője ................................................................................ 1232
helyi (települési) vezetője ..................................................................................... 1232
helyi (települési) vezetője ..................................................................................... 1232
Helyi (városi, fővárosi kerületi) ügyészségi ügyész............................................. 2532
Helyi bíróság elnöke, ill. helyettese...................................................................... 1221
Helyi bírósági bíró ................................................................................................ 2533
Helyi bírósági kollégiumvezető............................................................................ 1222
Helyi ellenőr.......................................................................................................... 3612
Helyi etikai bizottság elnöke................................................................................. 1231
Helyi önkormányzat kinevezett felső szintű vezetője...................................... 1212
Helyi önkormányzat kinevezett középszintű vezetője .................................... 1213
Helyi önkormányzat választott vezetője........................................................... 1211
Helyi szervezet elnöke.......................................................................................... 1231
Helyi televíziótársaság vezetője............................................................................ 1417
Helyi vezetőügyész, vezetőhelyettes ügyész........................................................ 1221
Helyi víz- és csatornaközműveket üzemeltető kisszervezet
vezetője .............................................................................................................. 1418
Helyközi távbeszélőközpont üzemvezetője.......................................................... 1327
Helyszíni ellenőr, kivizsgáló................................................................................. 5391
henger kezelője ..................................................................................................... 8321
Hengerdei gépész.................................................................................................. 8191
Hengereltsíküveg-gyártó gép kezelője ................................................................. 8143
Hengereltaszfalt-lehúzó ........................................................................................ 7641
Hengerész............................................................................................................. 7414
hengerész............................................................................................................... 7414
Hengerlő kovács ................................................................................................... 7426
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Irányváltó- hengerlőmű kezelője............................................................................................. 8191
Hengerművi anyag-előkészítő és -adagoló........................................................... 7411
Hengerművi hulladékbálázógép-kezelő, présgépkezelő ...................................... 8191
Hengerőr ............................................................................................................... 7215
Vezető hengerőr ................................................................................................................ 7215
Hengerrosta-kezelő ............................................................................................... 8144
Hengersori kormányos.......................................................................................... 7414
Húsfeldolgozó ( hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó ................................................. 7211
Hernyófűző ........................................................................................................... 7354
Hevederes szállítószalag kezelője......................................................................... 8342
Hevederszövő ....................................................................................................... 7313
HÉV-járműszerelvény vezetője............................................................................ 8352
Hibacímfelvevő..................................................................................................... 4299
Hibaügyeletes........................................................................................................ 5239
Hibridkukorica-kikészítőüzemi gépész ................................................................ 8293
Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő .............................................................................. 8323
Híddarukezelő....................................................................................................... 8341
Hidegburkolók művezetője................................................................................... 1353
Hidegfal- és padlóburkoló .................................................................................... 7634
Hideghengerész..................................................................................................... 7414
Hidegkonyha-vezető (kiszervezeti) ...................................................................... 1415
Hidegkonyhai szakács .......................................................................................... 5124
Hidegsajtoló .......................................................................................................... 8199
Hidegsori lemez- és szalaghengerész ................................................................... 7414
Hídépítési művezető ............................................................................................. 1353
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Hídfenntartó gép kezelője..................................................................................... 8323
Hídőr, kikötőőr...................................................................................................... 9129
Hídprovizórium-építő ........................................................................................... 7643
Hidraulikai mérnök............................................................................................... 2117
Hidraulikus és mechanikus markoló kezelője ...................................................... 8321
Hidrokarbonát-üzemi autoklávberendezés-kezelő ............................................... 8135
Hidrológus mérnök ............................................................................................... 2129
Hidromechanikus és úszómunkagép kezelője ................................................. 8324
Hídszegecselő ....................................................................................................... 7643
Hídszerkezet-építő .............................................................................................. 7643
higiénikus.............................................................................................................. 3233
higiénikus.............................................................................................................. 2221
Hímzéselőnyomó .................................................................................................. 7315
hímző..................................................................................................................... 7319
Hímző, cakkozó automata kezelője...................................................................... 8122
Hímző, csipkeverő............................................................................................... 7515
Hímző (gépi és kézi)............................................................................................. 7515
Hipógyártó ............................................................................................................ 8133
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó......................................................... 5112
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-kereskedő................................................. 5111
Híradástechnikai és műszeripari mérnök.............................................................. 2121
Híradástechnikai kerámiatermék-gyártó............................................................... 8141
Híradástechnikai mérnök...................................................................................... 2121
Híradástechnikai technikus................................................................................... 3121
Híradástechnikai termékeket gyártók művezetője ............................................... 1352
Hirdetési előadó .................................................................................................... 3622
Hirdetési sajtófigyelő főosztály vezetője.............................................................. 1341
Hirdetési szolgáltatási kisszervezet vezetője ........................................................ 1421
Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység közvetlen
termelésirányítója ............................................................................................ 1356
Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője ....................... 1327
hírközlési foglalkozások ..................................................................................... 5239
Hírközlési kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető
igazgató, menedzser) ....................................................................................... 1417
Hírközlési művezető ............................................................................................. 1356
Hírközlési szakmai irányító .................................................................................. 3166
hírközlési szakmai irányító................................................................................ 3166
hírközlési ügyintéző ............................................................................................ 3612
Hírközlőrendszer-tervező ..................................................................................... 2121
Hírlap-előfizetési osztály vezetője........................................................................ 1327
Hírlapárus.............................................................................................................. 5113
Hírlapárus ügyintéző............................................................................................. 3612
Hírlapelosztó-vezető ............................................................................................. 1327
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Hírlapfeldolgozó ................................................................................................... 5239
Hírlapkézbesítő ..................................................................................................... 5231
Hírlapkiadó ........................................................................................................... 5239
Hírlapkiosztó......................................................................................................... 5239
Hírlaposztály-vezető ............................................................................................. 1327
Hírlapszervező és -felelős..................................................................................... 3612
Hírszerkesztő......................................................................................................... 3714
Hírügynökség-vezető............................................................................................ 1429
Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens.......................................... 3232
Hitelelőadó............................................................................................................ 3631
hitelesítő ................................................................................................................ 7449
hitelesítő, műszaki bemérő ................................................................................... 3192
hitelgazdasági szervező....................................................................................... 2513
Hitoktató ............................................................................................................... 2640
hitoktató ................................................................................................................ 2431
Hivatalsegéd, kézbesítő....................................................................................... 9124
Hivatásos háziasszony .......................................................................................... 3644
Hivatásos házigazda.............................................................................................. 3644
Hivatásos nevelőszülő ......................................................................................... 3314
Hivatásos pártfogó ................................................................................................ 2322
Hivatásos sportoló, sportmunkatárs................................................................. 3716
Hízósertés-gondozó .............................................................................................. 6133
Hobbykutya-kiképző ............................................................................................ 5399
hóekéző és hintőanyagszóró gép) kezelője........................................................... 8331
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Hoko töménysavüzemi szivattyú kezelője ........................................................... 8135
Papíripari hollandi molnár ..................................................................................................... 8126
Azbesztcement hollandikád kezelője ............................................................................................. 8145
Homloktargonca-vezető........................................................................................ 8343
Homlokzatburkoló ................................................................................................ 7634
Homlokzati bádogos ............................................................................................. 7633
Homogenizáló (élelmiszer-ipari) .......................................................................... 7214
Gyógyszer- homogenizáló........................................................................................................ 8134
Homokkitermelő ................................................................................................... 7115
Homokszóró-kezelő.............................................................................................. 7419
Hordár, csomagkihordó ..................................................................................... 9125
Hordókészítő......................................................................................................... 7345
Horganyozó........................................................................................................... 7429
Azbesztkesztyű- horgoló .................................................................................................................. 8129
Kézi kötő, horgoló .................................................................................................................. 7314
Horgolótű-egyengető ............................................................................................ 7319
Hossz- és spirálvarratúcső-hegesztő..................................................................... 7414
Rövid és hosszú varratú automatagép kezelője ................................................................... 8122
Hostess.................................................................................................................. 3644
Hotelvezető (kisszervezeti)................................................................................... 1415
Hőerő-gépészeti technikus.................................................................................... 3117
Hőerőművi főberendezés gépkezelője.................................................................. 8222
Hőerőművi gépkezelő ......................................................................................... 8222
Hőerőművi olajadagoló-kezelő............................................................................. 8222
Hőerőművi pakura (olaj)állomás-kezelő .............................................................. 8222
Hőerőművi segédberendezés gépkezelője............................................................ 8222
Hőerőművi szénadagoló-kezelő ........................................................................... 8222
Hőerőművi szénőrlőmalom-kezelő ...................................................................... 8222
Hőerőművi turbina-segédberendezés kezelője..................................................... 8222
Hőerőművi turbinafőgépész, -gépész ................................................................... 8222
Hőerőművi ventilátorkezelő ................................................................................. 8222
Műgyantás hőfixálógép kezelője............................................................................................. 8121
Kokszolókemence- hőfokmérő............................................................................................................. 8132
Hőkezelő (kohászati) ............................................................................................ 7411
Hőkezelő ............................................................................................................... 7414
Hőközpontgépész.................................................................................................. 8229
Hőközpontkezelő .................................................................................................. 8229
Távfűtési hőközpontkezelő ................................................................................................... 8229
Bélés- hőlégvasaló ........................................................................................................... 8124
Hőszigetelő ........................................................................................................... 7631
Hőszigetelőlap-gyártó........................................................................................... 8149
Hőtechnikai műszerész ......................................................................................... 7441
Hulladékbegyűjtő, hulladékátvevőhely-kezelő ................................................................................... 5115
Hengerművi hulladékbálázógép-kezelő, présgépkezelő ........................................................... 8191

Hulladékbegyűjtő, hulladékátvevőhely-kezelő .................................................... 5115
Rostipari hulladékbontógép-kezelő...................................................................................... 7311
Hulladékhasznosító üzem művezetője ................................................................. 1357
Hulladékkezelő ..................................................................................................... 5359
Hulladékkezelő technikus..................................................................................... 3126
Hullámlemez dobozhoz stanckészítő .................................................................. 8126
Hullámlemeztető-fedő .......................................................................................... 7632
Műanyag-perforáló, hullámosító............................................................................................................ 8136
Egyéb humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások....................................................... 2229
Humánbiológus..................................................................................................... 2148
Humánerő-gazdálkodási ügyintéző .................................................................. 3603
Humánerőforrás-vezető ........................................................................................ 1343
Humánökológus.................................................................................................... 2148
Humánpolitikai menedzser ................................................................................... 2523
Humánpolitikai osztály vezetője........................................................................... 1343
Humánpolitikai szervező.................................................................................... 2523
Humánpolitikai tevékenységet folytató részegység vezetője.......................... 1343
Humánpolitikai ügyintéző .................................................................................... 3603
Humorista.............................................................................................................. 2639
Hungarocell-daráló ............................................................................................... 8136
Gépi hurkoló .................................................................................................................. 7314
Kézi hurkoló .................................................................................................................. 7314
Húrozó (hangszerkészítő) ..................................................................................... 7526
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Húrozó (teniszütő, tollaslabda-ütő) ...................................................................... 7514
Hús- és szalonnasózó, -pácoló.............................................................................. 7211
Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó....................... 7211
Húsfüstölő............................................................................................................. 7211
Húsipari technikus ................................................................................................ 3113
húsoló, -zsírtalanító............................................................................................... 8123
húsoló, bőrstuccoló ............................................................................................... 7331
Húsvizsgáló állatorvos.......................................................................................... 2240
huzalhengerész...................................................................................................... 7414
Huzalhúzó (dróthúzó) ........................................................................................... 7414
huzalozó ................................................................................................................ 7424
Húzókőcsiszoló..................................................................................................... 8141
Húzottsíküveg-szélező.......................................................................................... 7524
Húzózárkészítő...................................................................................................... 7519
Hüllőtenyésztő ...................................................................................................... 6139
hűtődob-, rostélykezelő......................................................................................... 8145
hűtőgépkezelő ....................................................................................................... 8111
Hűtőgépmérnök .................................................................................................... 2117
Hűtőipari gyártási üzemmérnök ........................................................................... 2113
Hűtőipari munkás.................................................................................................. 7212
hűtőpadkezelő ....................................................................................................... 8191
Hűtőpadkormányos............................................................................................... 7414
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Ideg- és elmeszakgondozó.................................................................................... 3222
Gyermek ideg-elme szakgondozó ........................................................................................ 3222
Idegen áru műszaki átvevője ................................................................................ 3192
Idegen nyelvi gépíró ............................................................................................. 4192
Idegenforgalmi és szállítási kisszervezet vezetője ............................................... 1416
Idegenforgalmi és szolgáltató kisszervezet vezetője............................................ 1416
Idegenforgalmi kisszervezet vezetője................................................................... 1416
Idegenforgalmi osztály vezetője........................................................................... 1326
Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző................................................................................... 3641
Egyéb idegenforgalmi ügyintézők................................................................................. 3649
Általános iskolai idegennyelv-oktató tanító ..................................................................................... 2431
Idegenvezető ........................................................................................................ 3642
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készítő, -javító....................................................................................................... 7526
készítő asztalos...................................................................................................... 8125
készítő gépkezelő.................................................................................................. 8125
készítő kőműves.................................................................................................... 7611
készítő mérnök...................................................................................................... 2121
készítő vésnök....................................................................................................... 7522
Készletgazdálkodó, készlet- és anyagelszámoló .................................................. 3623
Késztermékellenőr ................................................................................................ 3192
Készülékgyártó ..................................................................................................... 7422
kézbesítő ............................................................................................................... 5231
kézbesítő............................................................................................................... 9124
kézbesítő ............................................................................................................... 5231
kézbesítő............................................................................................................... 5231
kézbesítő ............................................................................................................... 5231
kézbesítő ............................................................................................................... 9124
Kézbesítő ellenőr .................................................................................................. 3612
Kézbesítőosztály-vezető ....................................................................................... 1327
Kézi- és gépi úttisztítási üzemegység vezetője..................................................... 1328
Kézi, gépi bőrdíszműszabász................................................................................ 7333
Kézi (utó-) gerebenező ......................................................................................... 7311
Kézi anyagmozgató, csomagoló......................................................................... 9131
Kézi bőrfestékszóró .............................................................................................. 7331
Kézi csomagoló, címkéző..................................................................................... 9131
Kézi és gépi fakitermelő (favágó) ...................................................................... 6213
Kézi fakitermelő ................................................................................................... 6213
Kézi festő .............................................................................................................. 7521
kézi formázó ......................................................................................................... 7523
kézi formázó ......................................................................................................... 7415
Kézi hurkoló ......................................................................................................... 7314
Kézi húsoló, bőrstuccoló ...................................................................................... 7331
Kézi kesztyűvarró ................................................................................................. 7334
Kézi kovács........................................................................................................... 7426
Kézi kőcsiszoló ..................................................................................................... 7636
Kézi kőfaragó........................................................................................................ 7636
Kézi könyvkötő..................................................................................................... 7354
Kézi kötő, horgoló ................................................................................................ 7314
Kézi műkőcsiszoló................................................................................................ 7636
Kézi szőnyegcsomózó .......................................................................................... 7313
Kézi szövő............................................................................................................. 7313
Kézi tiloló.............................................................................................................. 7311
kézilány ................................................................................................................. 9114
Kézimunka-előnyomó, -előrajzoló ....................................................................... 7315
Kézirat-előkészítő ................................................................................................. 3715
Kéziszedő.............................................................................................................. 7351
kiadó...................................................................................................................... 7530
Kiállítási bonyolító................................................................................................ 3622
Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző........................................... 3622
Kiállítási főosztály, osztály vezetője .................................................................... 1324
Kiállítási rendező .................................................................................................. 3622
Kiállítási szervező................................................................................................. 3622
Kiállítási tervező ................................................................................................... 3622
Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző .............................................. 3632
Kifőzdés ................................................................................................................ 5121
kifutó ..................................................................................................................... 9125
Kifutófiú................................................................................................................ 9125
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Folyékonysalak- kihúzó.................................................................................................................... 7419
Légzsák (airbag) -kihúzó .................................................................................................................. 8137
Műszakirajz- kihúzó.................................................................................................................... 3194
Kihúzó, egyengető ................................................................................................ 7613
Cölöpverő- és -kihúzógép-kezelő................................................................................................. 8322
Szádverő- és -kihúzógép-kezelő................................................................................................. 8322
Finomszőr kikészítő ................................................................................................................ 7511
Kalapfelület kikészítő ................................................................................................................ 7323
Színházi kikészítő ................................................................................................................ 5312
Textilfestő, -nyomó, kikészítő ............................................................................................................... 7315
Hibridkukorica kikészítőüzemi gépész .......................................................................................... 8293
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Keményítőgyári kimosógép-kezelő ................................................................................................. 8112
Kiosztó-leszámoló ................................................................................................ 3612
Hídőr, kikötőőr ................................................................................................................. 9129
Kipalettázógép-kezelő .......................................................................................... 7224
Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken) .............................. 5116
Kirakattervező....................................................................................................... 3622
Nagykereskedelmi telep, lerakat, kirendeltség, raktárház vezetője............................................................................ 1324
Szállítói kirendeltség és telep vezetője ............................................................................... 1326
Külkereskedelmi kirendeltség vezetője............................................................................................. 1324
Pénzintézeti kirendeltség vezetője............................................................................................. 1331
Postaforgalmi kirendeltség vezetője............................................................................................. 1327
Számítástechnikai kirendeltség vezetője............................................................................................. 1331
Kisállattenyésztő ................................................................................................. 6137
Kisblokk-elhelyező ............................................................................................... 7614
Kisebbségszociológus........................................................................................... 2545
Ételkiosztó, tálaló, konyhai kisegítő.................................................................................................................. 9114
Konyhai kisegítő.................................................................................................................. 9114
Kísérleti fizikus..................................................................................................... 2141
Csecsemő- és kisgyermekgondozó.............................................................................................. 3221
Kishajóvezető ...................................................................................................... 8364
Kiskereskedelmi üzlet vezetője ............................................................................ 1324
Kis-, közép- és nagyfeszültség alatt munkát végző szerelő ................................. 7445
Kis-, közép- és nagyfeszültségű kábel szerelője .................................................. 7445
Kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos hálózat szerelője................................. 7445
Kismotorszerelő .................................................................................................... 7441
Kisütő.................................................................................................................... 7216
Kisvasúti mozdonyvezető..................................................................................... 8351
Betonelem- kiszerelő ................................................................................................................ 7527
Csatornamű-javító kiszolgáló .............................................................................................................. 8232
Konzervipari szárítógép kiszolgáló .............................................................................................................. 8111
Kötélpálya kiszolgáló .............................................................................................................. 7119
Kitérőcserélőgép-kezelő ....................................................................................... 7642
Csővezeték- kitűző..................................................................................................................... 7644
Nemzetközi kiutaztatási osztály vezetője.................................................................................. 1326
Daraboló-, vágószabász, kivágógép-kezelő.................................................................................................. 8122
Építész kivitelező............................................................................................................... 2123
Építőipari, kivitelező, vállalkozó és kereskedelmi kisszervezet vezetője .............................. 1413
Építőipari kivitelező és vállalkozásszervező kisszervezet vezetője ...................................... 1413
Építőipari kivitelező kisszervezet vezetője............................................................................ 1413
Távközlésihálózat-tervező és kivitelező kisszervezet vezetője............................................................................ 1417
Távközlési tervező és kivitelező kisszervezet vezetője............................................................................ 1417
Kivitelezőrajzoló................................................................................................... 3194
Klarinétkészítő ...................................................................................................... 7526
Klímagépkezelő és -karbantartó lakatos............................................................... 7439
Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő ........................................................................... 7622
Klimatológus......................................................................................................... 2143
Magánorvosi rendelő és klinika vezetője ..................................................................................................... 1423
Plasztikai sebészeti klinika vezetője ..................................................................................................... 1423
Klinikai fogászati higiénikus ................................................................................ 3233
Klinikai igazgató, igazgatóhelyettes..................................................................... 1312
Klinikai (konzulens) gyógyszerész (fekvőbeteg gyógyintézetben) ..................... 2215
Klinikai laboratóriumi asszisztens........................................................................ 3232
Klinikai pszichológus ........................................................................................... 2547
Nyomdai klisébeállító ........................................................................................................... 7352
Klisográfgép-kezelő.............................................................................................. 7353
Klórcseppfolyósító, klórszárító............................................................................. 8133
Ammonizáló, klórmetilező .......................................................................................................... 8133

K
Klórcseppfolyósító, klórszárító.............................................................................................................. 8133
Kocagondozó ........................................................................................................ 6133
Kóctörő, kócrázógép-etető................................................................................................... 7311
Gépkísérő, kocsicsatoló........................................................................................................... 5222
Kocsigyártó........................................................................................................... 7345
Kocsikísérő........................................................................................................... 9133
Kocsimozgató ....................................................................................................... 9190
Kocsinyerges......................................................................................................... 7332
Kocsipadló-burkoló .............................................................................................. 7343
Kocsirendező, tolatásvezető ............................................................................... 5222
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Kocsis.................................................................................................................... 8358
Parádés kocsis..................................................................................................................... 8358
MÁV- kocsivizsgáló......................................................................................................... 7439
Kocsmáros (1–2 személyes) ................................................................................. 5121
Kóctörő, kócrázógép-etető.................................................................................... 7311
Kódoló .................................................................................................................. 4220
Kohászati, öntőüzemi művezető........................................................................... 1352
Kohászati ércelőkészítő ........................................................................................ 7411
Kohászati érctömörítő........................................................................................... 7411
Kohászati félkész- és készáru-daraboló................................................................ 8192
Egyéb kohászati foglalkozások...................................................................................... 7419
Kohászati gépkezelő ........................................................................................... 8191
Vas- és színesfém- kohászati olvasztár.............................................................................................. 7412
Kohászati technikus............................................................................................ 3116
Kohászati technológiai mérnök ............................................................................ 2116
Kohászati végtelenítő............................................................................................ 7414
Kohászatianyag-előkészítő................................................................................. 7411
Öntödei kohászatihomok-előkészítő................................................................................... 7419
Kohászatihulladék-daraboló és -préselő............................................................... 7411
Kohó- és egyéb kemenceadag-összeállító............................................................ 7411
Kohómérnök........................................................................................................ 2116
Fémkitermelő kohómérnök .......................................................................................................... 2116
Öntödei kohómérnök .......................................................................................................... 2116
Radioaktívanyag kohómérnök .......................................................................................................... 2116
Kohótechnikus ...................................................................................................... 3116
Kohótömítő ........................................................................................................... 7419
Kokillakezelő ........................................................................................................ 7415
Kokillaöntő ........................................................................................................... 7415
Koksz- és gázgyártó.............................................................................................. 8132
Kokszolókamra-kezelő ......................................................................................... 8132
Kokszolókemence-felszállócsőkezelő.................................................................. 8132
Kokszolókemence-hőfokmérő.............................................................................. 8132
Kollégiumi mentálhigiénés nevelőtanár ............................................................... 2443
Kollégiumvezető (szakmai részegységnél) .......................................................... 1334
Kombájnjavító, -szerelő........................................................................................ 7433
Kombinált úttisztító gép (seprő-, mosó-, hóekéző és hintőanyagszóró gép) kezelője ............................................................................................. 8331
Komissiózó ........................................................................................................... 5114
Komissiózó targonca vezetője .............................................................................. 8343
Komlótermesztő.................................................................................................... 6113
Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások........................................................... 5359
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök,
ügyvezető igazgató, menedzser) ..................................................................... 1418
Kommunális szolgáltatási osztály vezetője .......................................................... 1328
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység
közvetlen termelésirányítója........................................................................... 1357
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység
vezetője.............................................................................................................. 1328
Közterületi kommunális üzem vezetője .................................................................................. 1328
Kompkormányos .................................................................................................. 8369
Kompresszorkezelő............................................................................................... 8299
Bányában kompresszorkezelő ............................................................................................... 8219
Kompresszorszerelő.............................................................................................. 7439
Disznópásztor, kondás ................................................................................................................... 9210
Kondenzállomás-kezelő........................................................................................ 8229
Műgyantás kondenzálógép kezelője........................................................................................ 8121
Kondenzátorszerelő .............................................................................................. 7449
Konduktor ........................................................................................................... 2442

K
Konfekcióipari ragasztógép kezelője.................................................................... 8122
Rostalapúműbőr- konfekcionáló........................................................................................................ 8129
Szűcs, szőrme- konfekcionáló ...................................................................................................... 7325
Műsorvezető, játékvezető, konferanszié .......................................................................................................... 2639
Konflis fuvaros ..................................................................................................... 8358
Szakszervezeti konföderáció megyei, területi vezetője................................................................. 1232
Konszignációs raktár vezetője .............................................................................. 1326
Kontírozó könyvelő .............................................................................................. 4111
Kontrollingvezető ................................................................................................. 1342
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Konverterolvasztár................................................................................................ 7412
Függő- konveyor-kezelő.................................................................................................... 8342
Muzeológus ( konzervátor, restaurátor, preparátor) ............................................................. 2613
Konzervfőző.......................................................................................................... 7212
Konzervipari automatagépcsoport-kezelő ............................................................ 8111
Konzervipari lúgozó ............................................................................................. 7212
Konzervipari porítógép-kezelő ............................................................................. 8111
Konzervipari szárítógép-kezelő............................................................................ 8111
Konzervipari szárítógép-kiszolgáló...................................................................... 8111
Konzervpasztörizáló ............................................................................................. 7212
Konzervsterilizáló................................................................................................. 7212
Konyakkészítő ...................................................................................................... 7221
Konyhafőnök ........................................................................................................ 1325
Éttermi konyhafőnök ......................................................................................................... 1354
Éttermi konyhafőnök (séf, 1–2 személyes) ....................................................................... 5124
Konyhai kézilány .................................................................................................. 9114
Konyhai kisegítő.................................................................................................. 9114
Ételkiosztó, tálaló, konyhai kisegítő.................................................................................................... 9114
Konyhalány........................................................................................................... 9114
Területi koordinációs iroda vezetője .................................................................................. 1231
Kereskedelmi koordinációs osztály vezetője ............................................................................... 1324
Emberi kapcsolatok koordinátora .......................................................................................................... 2523
Koporsókészítő ..................................................................................................... 7349
Koptatódob-kezelő................................................................................................ 7419
Koptatós ................................................................................................................ 7215
Malomipari koptatós ................................................................................................................. 7215
Újszülött- koraszülött intenzív terápiás szakápoló ................................................................ 3212
Düftin-, kord-, plüsskikészítő ............................................................................................. 7315
Kordélyos.............................................................................................................. 8358
Koreográfus, táncművész................................................................................... 2633
Kórház, rendelőintézet főigazgató főorvos, általános igazgatóhelyettes ............................................................................................................. 1312
Kórház-főigazgató, -igazgató ............................................................................... 1312
Kórházhigiénikus.................................................................................................. 2221
Orvos-, kórház-, patikalátogató.......................................................................................... 2522
Kórházi lelkész ..................................................................................................... 2640
Kórházi takarító .................................................................................................... 9111
Kórházi védőnő..................................................................................................... 2225
Kórházvezető főnővér........................................................................................... 1333
Anyagbeadó kormányos............................................................................................................. 7411
Hengersori kormányos............................................................................................................. 7414
Tengerihajó- kormányos............................................................................................................. 8369
Kormányos II. (kohászati) .................................................................................... 7419
Kormányos matróz................................................................................................ 8363
Finomkerámiai korongos................................................................................................................ 7523
Korrektor (nyomdai)............................................................................................. 7352
Korrepetitor........................................................................................................... 2632
Sav, korrózió és lúg elleni szigetelő ............................................................................. 7631
Fűzvessző kosárfonó............................................................................................................... 7512
Koszorúkészítő...................................................................................................... 5119
Koszorúkötő.......................................................................................................... 5119
Marófejes kotrógép kezelője.................................................................................................. 8211
Kotrómester .......................................................................................................... 8324
Kavicsbányai kotrómester ........................................................................................................... 7115
Kovács .................................................................................................................. 7426
Hengerlő kovács ................................................................................................................... 7426
Kézi kovács ................................................................................................................... 7426
Lemezsajtoló kovács ................................................................................................................... 7426
Mezőgazdasági patkoló- kovács ................................................................................................................... 7426

K
Kovácsberendezés-kezelő..................................................................................... 8192
Kovászoló ............................................................................................................. 7216
Kozmetikai szalon vezetője (kisszervezeti).......................................................... 1422
Kozmetikai üzlet vezetője..................................................................................... 1332
Kozmetikus.......................................................................................................... 5312
Kozmológus.......................................................................................................... 2142
Kő- és rőzseműépítő munkás................................................................................ 7645
Kőbányász............................................................................................................. 7115
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Díszítő
Falazó
Gyárkéményépítő
Karbantartó
Kazán- és kemenceépítő
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Kőbányászati rostakezelő ..................................................................................... 7115
Köböző.................................................................................................................. 5119
Kőcsiszoló............................................................................................................. 7636
kőcsiszoló.............................................................................................................. 7636
kőcsiszoló.............................................................................................................. 7636
Kőcsiszoló (féldrágakő-)....................................................................................... 7522
kőfaragó ................................................................................................................ 7636
kőfaragó ................................................................................................................ 7636
Kőfaragó, épületszobrász, műköves ................................................................. 7636
Kőfaragók-épületszobrászok művezetője............................................................. 1353
Kőfejtő, kőtörő .................................................................................................... 7115
Kőhasító ................................................................................................................ 7115
Kőlapburkoló ........................................................................................................ 7636
Kölcsönző............................................................................................................. 5392
kölcsönző .............................................................................................................. 5392
kölcsönző .............................................................................................................. 5392
kölcsönző .............................................................................................................. 5392
kölcsönző .............................................................................................................. 5392
Kölcsönző és másolatküldő szolgálat vezetője..................................................... 1335
Költő ..................................................................................................................... 2621
Költségvetési intézmény vezetője ...................................................................... 1312
költségvetési osztály vezetője............................................................................... 1342
Költségvetési pénzügyi ügyintéző ........................................................................ 3605
Költségvetési számviteli ügyintéző ...................................................................... 3606
Kőműves .............................................................................................................. 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
kőműves ................................................................................................................ 7611
Kőnyomó .............................................................................................................. 7352
Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa..................................................... 3715
Könyv- és lapkiadó szerkesztője ....................................................................... 2615
Könyvelési és ellenőrzési osztály vezetője........................................................... 1342
Könyvelési vezető................................................................................................. 1342
könyvelő ............................................................................................................... 4111
könyvelő................................................................................................................ 4111
könyvelő................................................................................................................ 4111
könyvelő................................................................................................................ 4111
Könyvelő (analitikus) ........................................................................................... 4111
Könyvelő és adótanácsadó kisszervezet vezetője ................................................ 1421
Könyvesbolti eladó ............................................................................................... 5112
Könyvkereskedő ................................................................................................... 5111
Könyvkiadói felelős szerkesztő ............................................................................ 2615
Könyvkiadói szerkesztőségi dokumentátor.......................................................... 3715
Könyvkötő ........................................................................................................... 7354
könyvkötő ............................................................................................................. 7354
könyvkötő ............................................................................................................. 7354
könyvkötő ............................................................................................................. 7354
könyvkötő ............................................................................................................. 7354
Könyvműves......................................................................................................... 2629
könyvszakértő ..................................................................................................... 2514
Könyvszakértő és vagyonértékelő kisszervezet vezetője..................................... 1421
könyvszakértő kisszervezet vezetője .................................................................... 1421
Könyvtári, levéltári nyilvántartó, egyéb iratkezelő ........................................ 4123
Könyvtári főigazgató, igazgató, igazgatóhelyettes............................................... 1312
Könyvtári munkatárs......................................................................................... 3711
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Analitikus
Folyószámla
Kontírozó
Termelési

Gépi
Kézi
Montírozó
Összehordó
Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és

K

Állományalakító
Bibliográfus, információs
Feldolgozó
Informatikus

Könyvtári osztályvezető ....................................................................................... 1335
Könyvtárkezelő..................................................................................................... 3711
Könyvtáros .......................................................................................................... 2611
könyvtáros............................................................................................................. 2611
könyvtáros............................................................................................................. 2611
könyvtáros............................................................................................................. 2611
könyvtáros............................................................................................................. 2611
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Módszertanos könyvtáros............................................................................................................. 2611
Olvasószolgálati könyvtáros............................................................................................................. 2611
Könyvtárosasszisztens .......................................................................................... 3711
Könyvtárvezető (kisszervezeti) ............................................................................ 1425
Okleveles könyvvizsgáló ....................................................................................................... 2514
Könyvvizsgáló asszisztens.................................................................................... 3606
Könyvvizsgáló, könyvszakértő .......................................................................... 2514
Könyvvizsgáló és adószakértő kisszervezet vezetője .......................................... 1421
Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus .......................................................................... 3117
Könnyűgumicikk-gyártó....................................................................................... 8137
Egyéb könnyűipari gépkezelők és gyártósor mellett dolgozók.................................. 8129
Könnyűipari kutató ............................................................................................... 2114
Fa- és könnyűipari mérnök........................................................................................... 2114
Fa- és könnyűipari technikus........................................................................................ 3114
Könnyűipari termékeket gyártók művezetője ...................................................... 1352
Könnyűszerkezet-lakatos...................................................................................... 7421
Könnyűzenei művek szerzője............................................................................... 2625
Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások................................... 7129
Kőolaj- és gázfúró technikus ................................................................................ 3111
Kőolaj-feldolgozó, -finomító................................................................................ 8131
Kőolaj-feldolgozó gépkezelő .............................................................................. 8131
Kőolaj-finomító technikus .................................................................................... 3115
Kőolaj-kitermelő mérnök...................................................................................... 2111
Kőolajderítő-kezelő .............................................................................................. 8131
Kőolajipari etilező................................................................................................. 8131
Kőolajipari savazó, finomító ................................................................................ 8131
Kőolajipari táblakezelő......................................................................................... 8131
Kőolajipari technikus............................................................................................ 3115
Kőolajipari vegyészmérnök.................................................................................. 2115
Kavics-, kőosztályozó ......................................................................................................... 7115
Körhurkoló............................................................................................................ 7314
Körjegyző.............................................................................................................. 1212
Körletfelügyelő ..................................................................................................... 5363
Környezet-ellenőrző laboráns............................................................................... 8292
Környezetgazdálkodási agrármérnök ................................................................... 2125
Környezetvédelmi berendezések mérnöke........................................................... 2127
Környezetvédelmi méréstechnikus....................................................................... 3126
Környezetvédelmi mérnök................................................................................. 2127
Környezetvédelmi szaktechnikus ......................................................................... 3126
Környezetvédelmi technikus ............................................................................. 3126
Élelmiszer-ipari környezetvédelmi technikus ................................................................................. 3126
Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus ................................................................................. 3126
Geológiai környezetvédelmi technikus ................................................................................. 3126
Gépészeti környezetvédelmi technikus ................................................................................. 3126
Települési környezetvédelmi technikus ................................................................................. 3126
Vegyipari környezetvédelmi technikus ................................................................................. 3126
Erdészeti környezetvédő szaktechnikus ............................................................................... 3125
Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus ............................................................................... 3126
Közlekedésépítő környezetvédő technikus ...................................................................................... 3126
Kőrobbantó ........................................................................................................... 7112
Körzeti fogorvos ................................................................................................... 2213
Körzeti védőnő...................................................................................................... 2225
Polgári védelmi körzetparancsnok .................................................................................................. 3524
Körzetvezető vadász ............................................................................................. 1351
Kőszélező.............................................................................................................. 7636
Bolyhozóhenger köszörülő............................................................................................................... 7319
Köszörűs ............................................................................................................... 7423
Feszítőhuzal kötegelő................................................................................................................. 7613
Kötéldaru-kezelő................................................................................................... 8341
Kötélgyártó ........................................................................................................... 7319
Kötélpálya-kiszolgáló ........................................................................................... 7119

K
Köténykészítő (bőrből) ......................................................................................... 7339
Kálciumnitrát-gyártó, kőtéri adagoló........................................................................................................ 8135
Kötő ...................................................................................................................... 7314
Kötő- és varrógépműszerész................................................................................. 7441
Kézi kötő, horgoló......................................................................................................... 7314
Kőtömbaprító........................................................................................................ 7115
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Kőfejtő, kőtörő ................................................................................................................... 7115
Kőtörőetető ........................................................................................................... 8211
Kőtörőgép-kezelő ................................................................................................. 8211
Kötöttpályás jármű villamossági szerelője ........................................................... 7443
Elemiszál-elhelyező, -kötöző .................................................................................................................. 7613
Fűzvessző-osztályozó, -kötöző (mezőgazdasági)...................................................................................... 6122
Fűzvessző-osztályozó, -kötöző (háziipari)................................................................................................. 7512
Nádosztályozó, -kötöző, -közelítő (mezőgazdasági)...................................................................... 6122
Nádosztályozó, -kötöző, -közelítő (háziipari) ................................................................................ 7512
Ortopéd- kötszerész.............................................................................................................. 7329
Kötszerpréselő ...................................................................................................... 7319
Kötszövő ............................................................................................................... 7314
Kötszövő-előkészítő.............................................................................................. 7314
Kővágó.................................................................................................................. 7115
Kövező .................................................................................................................. 7641
Kővésnök .............................................................................................................. 7636
Litográfiai kővésnök ............................................................................................................... 7522
Kapli- és közbélés-bevasaló ................................................................................................. 8124
Közbeszerzési ügyintéző ...................................................................................... 3621
Közegészségtan-járványtan szakorvosa ............................................................... 2212
Közegészségügyi felügyelő ................................................................................. 2221
Közegészségügyi-járványügyi ellenőr .............................................................. 3241
Erdei közelítőgép-kezelő ................................................................................................ 8312
Kis-, közép- és nagyfeszültség alatt munkát végző szerelő .......................................... 7445
Kis-, közép- és nagyfeszültségű kábel szerelője .......................................................... 7445
Kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos hálózat szerelője.......................................... 7445
Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója ................ 2422
Egyéb középfokú tanintézeti oktatók ........................................................................... 2429
Középiskolai tanár, oktató ................................................................................. 2421
Közétkeztetési szakács.......................................................................................... 5124
Közgazda .............................................................................................................. 2511
Közgazdasági és számviteli igazgatóság vezetője................................................ 1342
Közgazdasági osztály vezetője ............................................................................. 1342
Közgazdasági programozó matematikus.............................................................. 2147
Közgazdász .......................................................................................................... 2511
Tervező-elemző közgazdász ............................................................................................................ 2511
Közhasznú munkás ............................................................................................... 9190
Közhivatal portása ................................................................................................ 9121
Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője ................................... 1121
Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője.................................. 1122
Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője ................................... 1221
Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintű vezetője.................................. 1222
Területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervezet főosztályvezetője,
osztályvezetője................................................................................................... 1222
Közigazgatási államtitkár ..................................................................................... 1121
Közjegyző............................................................................................................. 2534
Földi közlekedés szakmai irányítója........................................................................... 3165
Közlekedésautomatikai műszerész....................................................................... 7449
Közlekedésépítő-környezetvédő technikus .......................................................... 3126
Közlekedésépítő mérnök ...................................................................................... 2124
Közlekedési építőgépész-mérnök......................................................................... 2122
Egyéb közlekedési foglalkozások .................................................................................. 5219
Gépjármű- közlekedési forgalmi vezető ................................................................................. 1326
Gépjármű- közlekedési főnökség vezetője ............................................................................. 1326
Gépjármű- közlekedési fuvarvállaló iroda vezetője................................................................ 1326
Gépjármű- közlekedési igazgató............................................................................................. 1326
Gépjármű- közlekedési iroda vezetője.................................................................................... 1326
Közlekedési mérnök ........................................................................................... 2122
Közlekedési rendőr ............................................................................................... 5361
Közlekedési részleg vezetője................................................................................ 1326
Gépjármű- közlekedési szakmai irányító................................................................................ 3165
Városi közlekedési szakmai irányító................................................................................ 3165

K
Városi közlekedési szakmérnök ....................................................................................... 2122
Gépjármű- közlekedési személyforgalmi főosztály, osztály vezetője.................................... 1326
Közlekedési technikus ........................................................................................ 3122
Gépjármű- közlekedési teherforgalmi főosztály, osztály vezetője ......................................... 1326
Közlekedési üzemegység vezetője ....................................................................... 1326
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Közlekedéstervező mérnök................................................................................... 2122
Út- vasút-, közmű- és mélyépítő gép kezelője........................................................................ 8323
Közművelődési előadó ......................................................................................... 3719
Közművelődési szakember................................................................................... 3713
Közös képviselő.................................................................................................... 3613
Közösségi ház vezetője (kisszervezeti) ................................................................ 1425
Közösségi televízió vezetője (kisszervezeti) ........................................................ 1417
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő ................................................................... 7621
Közrendvédelmi rendőr ........................................................................................ 5361
Községi vízmű vezetője........................................................................................ 1418
Köztársasági elnök................................................................................................ 1110
Közterület-felügyelő ........................................................................................... 5355
Közterületi kommunális üzem vezetője ............................................................... 1328
Köztisztasági járműkezelő .................................................................................... 8331
Köztisztasági munkagép-, járműkezelő............................................................ 8331
Köztisztasági munkás ........................................................................................... 9117
Köztisztasági szippantógép-kezelő....................................................................... 8332
Köztisztasági üzem művezetője............................................................................ 1357
Közúti karbantartó ................................................................................................ 7641
Közúti műszaki ellenőr ......................................................................................... 3192
Kőzúzó .................................................................................................................. 7115
Egyéb tevékenységet folytató részegységek közvetlen termelésirányítói................................................................................ 1359
Építőipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1353
Hírközlési, postai tevékenységet folytató
részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1356
Ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1352
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet
folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1354
Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet
folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1351
Szállítási, szállítmányozási és raktározási
tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1355
Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1358
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási
tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója.............................................................................. 1357
Piac- és közvélemény-kutató kisszervezet vezetője........................................................... 1421
Krematóriumi munkás .......................................................................................... 5354
Krematóriumvezető .............................................................................................. 1358
Kristályüvegvágó.................................................................................................. 7524
Krómos, cseres bőrkikészítő-taszító ..................................................................... 7331
Fogadó, krupié .................................................................................................................... 5349
Kruponáló ............................................................................................................. 7331
Kubikos ................................................................................................................ 9140
Kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő.......................................... 8331
Keményítőgyári kukoricaáztató....................................................................................................... 7221
Kukoricalekvár-bepárló ........................................................................................ 7221
Kukoricapehely-készítő ........................................................................................ 7219
Kukta..................................................................................................................... 5124
Kulacskészítő ........................................................................................................ 7519
Kulcsmásoló.......................................................................................................... 7429
Kulcsos.................................................................................................................. 7111
Kulcstartókészítő................................................................................................... 7339
Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások ........................ 5349
Kulturális és tájékoztató központ igazgatója (kisszervezeti)................................ 1425
Egyéb kulturális foglalkozások ..................................................................................... 3719
Egyéb, magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások ..................................................................................... 2619
Kulturális kisszövetkezet vezetője........................................................................ 1425
Kulturális szervező ............................................................................................. 2614
Kulturális szervező munkatárs ......................................................................... 3713
Kulturális szolgáltatási kisszervezet vezetője
(igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) ........................................ 1425
Kulturális tevékenységet folytató részegység vezetője.................................... 1335
Kulturális újságíró................................................................................................. 2616

K
Kultúrcikkbolti eladó ............................................................................................ 5112
Kultúrintézet-igazgató (kisszervezeti) .................................................................. 1425
Kultúrotthon-vezető (kisszervezeti)...................................................................... 1425
Műanyagszórófej- és kupak-összeállító................................................................................................... 8136
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Gyógyszerkenőcs- és kúpgyártó .............................................................................................................. 8134
Kúpolókemence-adagoló...................................................................................... 7411
Talajvíz- kút észlelő ............................................................................................................. 8233
Kutatási, fejlesztési főmérnök............................................................................... 1348
Kutatási és fejlesztési főosztály, osztály vezetője ................................................ 1348
Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató részegység
vezetője.............................................................................................................. 1348
Kutatási részleg vezetője ...................................................................................... 1348
Szociotechnikus (kérdező, kutatásszervező).................................................................................................... 2549
Dialektus kutató..................................................................................................................... 2546
Élelmiszer-ipari kutató..................................................................................................................... 2113
Finnugornyelv kutató..................................................................................................................... 2546
Gépipari kutató..................................................................................................................... 2117
Jelelmélet kutató..................................................................................................................... 2546
Könnyűipari kutató..................................................................................................................... 2114
Metallurgiai kutató..................................................................................................................... 2116
Molekulaszerkezet kutató..................................................................................................................... 2144
Programelméleti kutató..................................................................................................................... 2131
Pszichológus kutató..................................................................................................................... 2547
Távközlési kutató..................................................................................................................... 2121
Villamosenergia-ipari kutató..................................................................................................................... 2118
Bányászati kutatómérnök ........................................................................................................ 2111
Kutatódemográfus................................................................................................. 2545
Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások ................................................................................... 7129
Kutatószociológus................................................................................................. 2545
Kútépítő munkás................................................................................................... 7645
Kútfúrási gépkezelő .............................................................................................. 8325
Kútfúrási robbantómester ..................................................................................... 7112
Kútfúrógép-kezelő .............................................................................................. 8325
Kútkezelő .............................................................................................................. 7121
Kúttisztító.............................................................................................................. 5399
Hobby- kutya-kiképző........................................................................................................ 5399
Kutyakozmetikus .................................................................................................. 5319
Kutyatenyésztő...................................................................................................... 6137
Kutyavezető .......................................................................................................... 5369
Őrző-védő kutyát kiképző....................................................................................................... 5399
Küldönc................................................................................................................. 9124
Külföldi társasutazási ügyintéző........................................................................... 3641
Külgazdasági szervező.......................................................................................... 2517
Külkereskedelmi bonyolítási főosztály, osztály vezetője..................................... 1324
Külkereskedelmi bonyolító, levelező ................................................................... 3621
Külkereskedelmi kirendeltség vezetője................................................................ 1324
Külkereskedelmi levelező..................................................................................... 3621
Külkereskedelmi osztály vezetője ........................................................................ 1324
Külkereskedelmi szállítmányozó.......................................................................... 3621
Külkereskedelmi vállalkozási főosztály, osztály vezetője ................................... 1324
Különleges vasbetongyártó................................................................................... 7527
Külső forgalmi szolgálattevő................................................................................ 5214
Külső salakos ........................................................................................................ 8291
Külszíni (letakarítási) csapatcsillés....................................................................... 7114
Külszíni szállító .................................................................................................... 8219
Külterületi kézbesítő ............................................................................................. 5231
Külügyi újságíró ................................................................................................... 2616

L
Biológiai laboratóriumi anyagvizsgáló................................................................................. 7540
Laboratóriumi asszisztens..................................................................................... 3232
Klinikai laboratóriumi asszisztens ...................................................................................... 3232
Mikrobiológiai laboratóriumi asszisztens ...................................................................................... 3232
Szövettani laboratóriumi asszisztens ...................................................................................... 3232
Laboratóriumi állatgondozó.................................................................................. 6137

L
Laboratóriumi elektromos anyagvizsgáló ............................................................ 7540
Laboratóriumi elemző........................................................................................... 7540
Laboratóriumi műszerész...................................................................................... 7442

469

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens ...................................................................... 3239
Laboratóriumi vizsgálatokat végző orvos............................................................. 2212
Laboratóriumvezető.............................................................................................. 1334
Alapanyag laboráns ................................................................................................................. 7540
Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns................................................................................................................ 3193
Dozimetriai laboráns ................................................................................................................. 8292
Környezet-ellenőrző laboráns ................................................................................................................. 8292
Laboráns (minősítés nélkül) .............................................................................. 7540
Lakatos................................................................................................................. 7421
Bányaelektro- lakatos ................................................................................................................... 7445
Beállító lakatos ................................................................................................................... 7439
Csőszerelő lakatos ................................................................................................................... 7421
Gépbeállító lakatos ................................................................................................................... 7421
Gépjavító lakatos ................................................................................................................... 7421
Gépszerelő lakatos ................................................................................................................... 7421
Gépszerelő és -karbantartó lakatos ................................................................................................................... 7439
Hántoló lakatos ................................................................................................................... 7421
Klímagépkezelő és -karbantartó lakatos ................................................................................................................... 7439
Könnyűszerkezet lakatos ................................................................................................................... 7421
Sorjázó lakatos ................................................................................................................... 7421
Szerelő lakatos ................................................................................................................... 7439
Tmk lakatos ................................................................................................................... 7421
Vas- és fémszerkezeti lakatos ................................................................................................................... 7421
Lakás-, intézménytakarító ................................................................................. 9111
Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások .............................................. 5359
Lakáselem félkész beszerelő................................................................................. 7527
Lakásügyi előadó .................................................................................................. 3613
Lakberendezésicikk-eladó .................................................................................... 5112
Lakberendező........................................................................................................ 2624
Kefemártó, lakkozó.................................................................................................................. 7513
Lakóépület-takarító............................................................................................... 9111
Lakosságszolgálati irodavezető ............................................................................ 1213
Lakosságvédelmi előadó....................................................................................... 3524
Lanolingyártó........................................................................................................ 8133
Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa....................................................................... 3715
Könyv- és lapkiadó szerkesztője.......................................................................................... 2615
Lapkiadói főmunkatárs ......................................................................................... 2615
Lapkiadói propagandával foglalkozó munkatárs ................................................. 3715
Lapkiadói rovatvezető .......................................................................................... 2615
Lapkiadói terjesztési munkatárs ........................................................................... 3715
Laplehúzó.............................................................................................................. 5239
Laposgumi hajtószíjat összeállító ......................................................................... 8137
Lappréskezelő ....................................................................................................... 8142
Lapszerkesztőségi adatellenőr .............................................................................. 3715
Latexformaáru-centrifugáló.................................................................................. 8137
Laticel-, habszivacsragasztó ................................................................................. 7343
Lábápoló ............................................................................................................... 5313
Ládapántoló .......................................................................................................... 8125
Ládaszegező.......................................................................................................... 8125
Raklap- és ládaszögező........................................................................................................... 7349
Ládatűzőgép-kezelő.............................................................................................. 8125
Lágyfagylaltos ...................................................................................................... 5122
Lágyforrasztó ........................................................................................................ 7425
Lágysajt-kezelő..................................................................................................... 7214
Lámpajavító és -szerelő ........................................................................................ 7449
Lámpakezelő......................................................................................................... 7119
Lámpaszerelő........................................................................................................ 7449
Láncfonalkötöző-gép kezelője.............................................................................. 8121
Lánchurkoló.......................................................................................................... 7314
Lánckötő ............................................................................................................... 7314
Lánghegesztő ........................................................................................................ 7425
Lángossütő ............................................................................................................ 5129
Lángvágó .............................................................................................................. 7425
Hegesztő, lángvágó ............................................................................................................... 7425
NC-vezérlésű lángvágógép kezelője............................................................................................ 7425

L
Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője............................................................................................ 7425
Látszerész ............................................................................................................ 7446
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Látszerész és fotócikk-kereskedő ......................................................................... 5111
Rét-, legelőgazdálkodó .................................................................................................. 6111
Ménesi legeltető................................................................................................................. 6134
Szarvasmarha legeltető................................................................................................................. 9210
Legfelsőbb Bíróság elnöke ................................................................................... 1110
Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese..................................................................... 1121
Legfelsőbb bírósági bíró ....................................................................................... 2533
Legfelsőbb bírósági kollégiumvezető................................................................... 1122
Legfelsőbb bírósági tanácselnök........................................................................... 1122
Legfőbb ügyész..................................................................................................... 1121
Legfőbb ügyész helyettese.................................................................................... 1121
Legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyész ........................................ 1122
Legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész........................................................ 1122
Legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész ........................................................... 1122
Legfőbb ügyészségi ügyész.................................................................................. 2532
Kórházi lelkész.................................................................................................................... 2640
Tábori lelkész.................................................................................................................... 2640
Vezető lelkész.................................................................................................................... 1234
Pap ( lelkész), egyházi foglalkozású ............................................................................ 2640
Zsinat lelkészi elnöke....................................................................................................... 1134
Leltár-elszámoltató ............................................................................................... 4129
Hidegsori lemez- és szalaghengerész .................................................................................... 7414
Melegsori lemez- és szalaghengerész .................................................................................... 7414
Azbesztcement lemezgyártó gép vezetője ..................................................................................... 8145
Lemezjátszó-szerelő műszerész............................................................................ 7443
Lemezlakatos ........................................................................................................ 7421
Műanyag-kalanderező, -lemeznyújtó ......................................................................................................... 8136
Lemezsajtoló kovács............................................................................................. 7426
Len- és kenderkóró-áztató .................................................................................... 7311
Lenfonó................................................................................................................. 7312
Lengőszállító kezelője .......................................................................................... 8342
Lengubózógép-etető ............................................................................................. 7311
Lenmagrostagép-etető........................................................................................... 7311
Nyomdai leolvasó ................................................................................................................. 7352
Nagykereskedelmi telep, lerakat, kirendeltség, raktárház vezetője............................................................... 1324
Kiosztó leszámoló .............................................................................................................. 3612
Fonodai leszedő................................................................................................................... 7312
Oxigénüzemi levegőkompresszor-kezelő ................................................................................... 8135
Elnyelető levegőtisztító, toronykezelő (növényvédőszer-gyártó) ........................................ 8135
Kereskedelmi levelező ................................................................................................................. 3621
Külkereskedelmi bonyolító, levelező ................................................................................................................. 3621
Leveskocka-készítő............................................................................................... 7212
Levélelosztó .......................................................................................................... 5239
Levélosztályozó .................................................................................................... 5239
Megyei levéltár vezetője .................................................................................................... 1335
Levéltári főigazgató, igazgató, igazgatóhelyettes................................................. 1312
Levéltári intézmény osztályvezetője..................................................................... 1335
Levéltári iratkezelő és irattáros............................................................................. 4123
Levéltári kezelő..................................................................................................... 3712
Levéltári munkatárs ........................................................................................... 3712
Könyvtári, levéltári nyilvántartó, egyéb iratkezelő ............................................................ 4123
Levéltári részlegvezető ......................................................................................... 1335
Levéltáros ............................................................................................................ 2612
Feldolgozó levéltáros ............................................................................................................... 2612
Gyűjtőterületi levéltáros ............................................................................................................... 2612
Tájékoztató levéltáros ............................................................................................................... 2612
Levélválogató........................................................................................................ 5239
Légcsatorna-szerelő .............................................................................................. 7622
Léggömbárus ........................................................................................................ 5113
Léggömbkészítő.................................................................................................... 8137
Léghevítő- és légszűrőberendezés-szerelő ........................................................... 7622
Légitérképező-mérnök.......................................................................................... 2112
Légiforgalmi diszpécser........................................................................................ 3164
Légiforgalmi szolgálattevő ................................................................................... 3164
Légiirányító ......................................................................................................... 3164
Légijármű-parancsnok .......................................................................................... 3163
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Légiközlekedési technikus.................................................................................... 3122
Légitaxi-szolgáltató kisszervezet vezetője ........................................................... 1416
légiutas-kísérő...................................................................................................... 5213
Légkalapácsos öntvénytisztító .............................................................................. 7419
légkompresszor-kezelő ......................................................................................... 8135
Légkondicionáló mérnök...................................................................................... 2117
Légkondicionálóberendezés-szerelő..................................................................... 7622
Légrugó-bombírozó .............................................................................................. 8137
légszűrőberendezés-szerelő .................................................................................. 7622
Légtornász............................................................................................................. 3725
Légzésfunkciós asszisztens................................................................................... 3232
Légzsák (airbag)-készítő....................................................................................... 8137
Légzsák (airbag)-kihúzó ....................................................................................... 8137
Légzsák (airbag)-spriccelő.................................................................................... 8137
Lépcsőszerkezet-elhelyező ................................................................................... 7614
Létrakészítő........................................................................................................... 7349
Lézerfizikus........................................................................................................... 2141
Libagondozó ......................................................................................................... 6136
Libahizlaló, libatömő ............................................................................................ 6136
Libamelltöltő......................................................................................................... 7211
Liftkezelő .............................................................................................................. 8342
Likőrgyártó ........................................................................................................... 7221
Linóleumvésnök ................................................................................................... 7522
Linotype-gépszedő................................................................................................ 7351
liofilizáló ............................................................................................................... 8134
Liofilizáló oltóanyagot készítő ............................................................................. 8134
Lírai művek fordítója............................................................................................ 2622
Lisztalapú tápszert készítő .................................................................................... 8134
Litográfiai kővésnök............................................................................................. 7522
Lízing gazdasági szolgáltató kisszervezet vezetője.............................................. 1421
Lízingüzletkötő ..................................................................................................... 2522
locsoló gép kezelője.............................................................................................. 8331
Lófogatú fuvarozó ................................................................................................ 8358
Logisztikai menedzser .......................................................................................... 2517
Logisztikai munkatárs........................................................................................... 3621
Logisztikai asszisztens, ügyintéző ........................................................................ 3621
Logisztikai vezető ................................................................................................. 1345
Logopédus............................................................................................................. 2441
Lóhajtó .................................................................................................................. 8358
Londiner................................................................................................................ 9125
Lószerszámkészítő................................................................................................ 7332
Lószőrfonó ............................................................................................................ 7511
Lószőrnyíró........................................................................................................... 7511
Lószőrszitaszövő, -szitakészítő............................................................................. 7511
Lószőrtisztító......................................................................................................... 7511
Lótartó és -tenyésztő........................................................................................... 6134
lovas ...................................................................................................................... 6134
Lovastúra-vezető (egyéb vendéglátó-ipari).......................................................... 5129
Lovász................................................................................................................... 6134
Lőmester ............................................................................................................... 7112
lúg elleni szigetelő ................................................................................................ 7631
lúgozó.................................................................................................................... 7212
Lúgregeneráló ....................................................................................................... 8126
Luxramgép-beállító, -kezelő................................................................................. 8143
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Madárgondozó ...................................................................................................... 6137
Erdészeti mag- és csemetenevelő ........................................................................................ 6212
Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő ................................................................. 7353
Magas- és mélyépítmény-szigetelő és szolgáltató kisszervezet
vezetője .............................................................................................................. 1413
Egyéb, magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások ............................... 2619
Egyéb, magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozások ................. 2139
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Egyéb magasan képzett ügyintézők.............................................................................. 2910
Magasépítési ács-állványozó ................................................................................ 7612
Magasépítési építésvezető..................................................................................... 1323
Magasépítési fő-építésvezető................................................................................ 1323
Magasépítési művezető......................................................................................... 1353
Magasépítő (építész) üzemmérnök....................................................................... 2123
Magasépítő technikus ........................................................................................... 3123
Magasnyomógép-kezelő....................................................................................... 8127
Magánénekes ........................................................................................................ 2632
Magánorvosi rendelő és -klinika vezetője (kisszervezeti).................................... 1423
Magánóvoda-vezető (kisszervezeti) ..................................................................... 1424
Magántáncos ......................................................................................................... 2633
Magfizikus ............................................................................................................ 2141
Magnetofonszerelő műszerész.............................................................................. 7443
Magszekrénykészítő ............................................................................................. 7344
Magtári dolgozó.................................................................................................... 9190
Szántóföldi magtermesztő ........................................................................................................ 6111
Magvizsgáló.......................................................................................................... 6129
Általános iskolai magyartanár .......................................................................................................... 2431
Középiskolai magyartanár .......................................................................................................... 2421
Makadámút-építő.................................................................................................. 7641
Makett-tervező, modelltervező............................................................................. 2624
Malacnevelő.......................................................................................................... 6133
Malátaáztató.......................................................................................................... 7223
Malátaforgató........................................................................................................ 7223
Malátaszárító......................................................................................................... 7223
Árpa- és malátatisztító ......................................................................................................... 7223
Malheurfűző.......................................................................................................... 7313
Malomipari koptatós............................................................................................. 7215
Malomipari munkás ........................................................................................... 7215
Manikűrös, pedikűrös ........................................................................................ 5313
Cukoripari manipuláns ............................................................................................................ 7217
Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken) ............................................................................................................. 5116
Marcipánfőző........................................................................................................ 7218
Margaringyártó ..................................................................................................... 7213
Marketingasszisztens ............................................................................................ 2521
Marketingkoordinátor ........................................................................................... 2521
Marketingkutató kisszervezet vezetője................................................................. 1421
Marketingmenedzser............................................................................................. 2521
Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője.................................... 1341
Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet végző .......................................................................... 2521
Markolókezelő ...................................................................................................... 8321
Marófejes kotrógép kezelője ................................................................................ 8211
Marós .................................................................................................................... 7423
Fafogazó marós..................................................................................................................... 8125
Masszaházi munkás .............................................................................................. 7419
Masszőr................................................................................................................ 5314
Maszkmester ......................................................................................................... 3719
Matematikai fizikus .............................................................................................. 2141
Általános iskolai matematikatanár.................................................................................................... 2431
Középiskolai matematikatanár.................................................................................................... 2421
Matematikus........................................................................................................ 2147
Alkalmazott matematikus .......................................................................................................... 2147
Biztosítási matematikus .......................................................................................................... 2147
Elméleti matematikus .......................................................................................................... 2147
Közgazdasági programozó matematikus .......................................................................................................... 2147
Programozó matematikus .......................................................................................................... 2147
Programtervező matematikus .......................................................................................................... 2147
Matrachuzatszabó, -varró ..................................................................................... 7343
Kormányos matróz ................................................................................................................... 8363
Matróz, gépkezelő............................................................................................... 8363
Matróz belvízi hajón ............................................................................................. 8363
Matróztanuló......................................................................................................... 8363
Matróz tengerjárón................................................................................................ 8363
Májosztályozó....................................................................................................... 7211
Diótörő és mákdaráló.............................................................................................................. 7219
Málházó (vasúti) ................................................................................................... 5229
Mángorlógép-kezelő (papíripari).......................................................................... 8126
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Márkamenedzser................................................................................................... 2521
Mártottgumiáru-főző, -szárító............................................................................... 8137
Másodelektrikus, kapcsolótéri kezelő................................................................... 8221
Másodpilóta .......................................................................................................... 3163
másolatküldő szolgálat vezetője ........................................................................... 1335
másoló................................................................................................................... 5341
másoló................................................................................................................... 5341
másológép-kezelő ................................................................................................. 5341
MÁV-jegypénztáros ............................................................................................. 4213
MÁV-kocsivizsgáló.............................................................................................. 7439
MÁV-telepőr......................................................................................................... 9122
MÁV-vonalgondozó............................................................................................. 7642
Mázazógép-kezelő ................................................................................................ 8142
mázmasszakészítő gépkezelő ............................................................................... 8142
mázoló................................................................................................................... 7635
mázoló................................................................................................................... 7635
mázoló................................................................................................................... 7635
mázoló .................................................................................................................. 7635
mázoló................................................................................................................... 7635
mázoló................................................................................................................... 7635
mázoló, tapétázó ................................................................................................... 7635
Mázsamester ......................................................................................................... 5119
Mázsáló................................................................................................................. 5119
Mechanikai, metallográfiai anyagvizsgáló ........................................................... 3193
Mechanikai gép összeszerelője............................................................................. 8193
Mechanikai műszerész ....................................................................................... 7441
mechanikai műszerész........................................................................................ 7442
mechanikai műszerész .......................................................................................... 7441
Mechanikai szövő ................................................................................................. 7313
mechanikus markoló kezelője .............................................................................. 8321
mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelője ................................................... 7449
Mechatronikai műszerész ..................................................................................... 7443
mederkotrási ellenőr ............................................................................................. 3192
Megyei, fővárosi főügyészségi ügyész................................................................. 2532
Megyei alelnök ..................................................................................................... 1231
Megyei bíróság elnöke, ill. helyettese .................................................................. 1221
Megyei bíróság tanácselnöke, tanácselnök-helyettese ......................................... 1222
megyei bírósági bíró ............................................................................................. 2533
Megyei bírósági kollégiumvezető ........................................................................ 1222
Megyei elnök ........................................................................................................ 1231
Megyei érdekképviselet vezetője.......................................................................... 1232
Megyei és városi fiókkönyvtár vezetője............................................................... 1335
Megyei főjegyző ................................................................................................... 1212
Megyei főügyész, ill. helyettese ........................................................................... 1221
Megyei főügyészségi csoportvezető ügyész......................................................... 1222
Megyei főügyészségi osztályvezető ügyész ......................................................... 1222
Megyei irodavezető .............................................................................................. 1231
Megyei közgyűlés elnöke, alelnöke ..................................................................... 1211
Megyei levéltár vezetője....................................................................................... 1335
megyei mentőszervezet vezető főorvosa .............................................................. 1312
Megyei postahivatal vezetője ............................................................................... 1327
Megyei választmány elnöke ................................................................................. 1231
Megyéspüspök ...................................................................................................... 1234
Melaszcukortalanító berendezés kezelője ............................................................ 8111
Melegburkolók művezetője .................................................................................. 1353
Melegsori lemez- és szalaghengerész................................................................... 7414
Meliorációs üzemmérnök ..................................................................................... 2126
melltartókészítő..................................................................................................... 7329
Mellvédelem-elhelyező......................................................................................... 7614
membránkészítő.................................................................................................... 8137
menedzserasszisztens............................................................................................ 3910
menedzserasszisztens............................................................................................ 3910
menedzserasszisztens............................................................................................ 3910
menedzserasszisztens............................................................................................ 3910
Menedzserképző-vezető (kisszervezeti)............................................................... 1424
Menedzseroktatási és tanácsadó kisszervezet vezetője ........................................ 1424
menetirányítási vezető .......................................................................................... 1326
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Metró központi forgalmi menetirányító ........................................................................................................ 3165
Vasúti menetirányító ........................................................................................................ 3165
Menetjegyellenőr ................................................................................................ 5212
Menetjegykiadó .................................................................................................... 4213
Menetlevél-feldolgozó, -értékelő.......................................................................... 4129
Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) ............................... 2322
Mentálhigiénés asszisztens ................................................................................. 3312
Kollégiumi mentálhigiénés nevelőtanár .................................................................................. 2443
Mentálhigiénés szaktanár...................................................................................... 2443
Mentőállomás-vezető............................................................................................ 1333
Mentőautó vezető.................................................................................................. 8355
Mentőápoló ........................................................................................................... 3212
Mentőorvos ........................................................................................................... 2212
Fővárosi, megyei mentőszervezet vezető főorvosa........................................................................... 1312
Mentőszolgálati pilóta........................................................................................... 3163
Mentőtiszt ............................................................................................................ 2226
Mesterséges megtermékenyítő ............................................................................. 3250
Meszelőkötő.......................................................................................................... 7513
Meszesbarka-hántoló ............................................................................................ 7331
Mechanikai, metallográfiai anyagvizsgáló ................................................................................ 3193
Metallurgiai anyagvizsgáló................................................................................... 3193
Metallurgiai kutató................................................................................................ 2116
Metallurgiai szakmérnök ...................................................................................... 2116
Metaszilikát-gyártó ............................................................................................... 8133
Meteorológiai műszerész ...................................................................................... 7442
Meteorológus ....................................................................................................... 2143
Metró központi forgalmi menetirányító ............................................................... 3165
Metró központi forgalmi operátor ........................................................................ 3165
Metróvezető ......................................................................................................... 8353
Szőlőoltó, -metsző.................................................................................................................. 6115
Faiskolai metsző, szemző ..................................................................................................... 6117
Mettőr.................................................................................................................... 7351
Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet vezetője (igazgató,
elnök, ügyvezető igazgató,menedzser)........................................................... 1411
Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység
közvetlen termelésirányítója........................................................................... 1351
Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység
vezetője.............................................................................................................. 1321
Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, -kezelők................................ 8319
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazat vezetője.............................................. 1321
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási főágazat vezetője .......................................... 1321
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője............................................................ 8311
Mezőgazdasági brigád vezetője............................................................................ 1351
Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő............................................................... 8311
Általános mezőgazdasági foglalkozások ........................................................................... 6140
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. napszámos, mezőőr) ................................. 9210
Mezőgazdasági földmérő mérnök ........................................................................ 2112
Mezőgazdasági gazdaasszony .............................................................................. 6140
Képesített mezőgazdasági gazdaasszony............................................................................... 6140
Mezőgazdasági gép(motor)-szerelő, -javító...................................................... 7433
Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető ............................................................. 8293
Mezőgazdasági gépészmérnök ............................................................................. 2117
Mezőgazdasági gépjármű- és motorszerelő ......................................................... 7433
Mezőgazdasági gépkezelő .................................................................................... 8319
Mezőgazdasági jármű elektromossági műszerésze .............................................. 7443
Mezőgazdasági kísérleti telep vezetője ................................................................ 1321
Mezőgazdasági kisszervezet vezetője .................................................................. 1411
Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus ..................................................... 3126
Mezőgazdasági mérnök...................................................................................... 2125
Mezőgazdasági munkagépkezelő ......................................................................... 8319
Mezőgazdasági munkás........................................................................................ 6140
Mezőgazdasági napszámos................................................................................... 9210
Mezőgazdasági patkolókovács ............................................................................. 7426
Mezőgazdasági pilóta ........................................................................................... 3163
Mezőgazdasági repülőgép-karbantartó, -szerelő.................................................. 7432
Mezőgazdasági segédmunkás............................................................................... 9210
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(kisszervezeti) .................................................................................................... 1411
Mezőgazdasági szövetkezet ügyvezető elnöke (kisszervezeti)............................ 1411
Mezőgazdasági szövetkezet ügyvezető igazgatója
(kisszervezeti) .................................................................................................... 1411
Mezőgazdasági technikus................................................................................... 3124
Mezőgazdasági telep vezetője .............................................................................. 1321
Mezőgazdasági termelő és kereskedelmi kisszervezet vezetője .......................... 1411
Mezőgazdasági termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője .............................. 1411
Mezőgazdasági termelőszövetkezet vezetője (kisszervezeti)............................... 1411
Mezőgazdasági traktorvezető ............................................................................... 8311
Mezőgazdasági üzemgazdasági szaktechnikus .................................................... 3124
Mezőgazdasági vállalkozó.................................................................................... 6140
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Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások
(pl. napszámos, mezőőr) ................................................................................................................ 9210
Médiamenedzser ................................................................................................... 2521
Médiatervező ........................................................................................................ 2521
Méhész .................................................................................................................. 6137
Magas-, mély-, síknyomó-előkészítő ................................................................................ 7353
Mélyépítési ács-állványozó .................................................................................. 7612
Mélyépítési építésvezető....................................................................................... 1323
Mélyépítési fő-építésvezető .................................................................................. 1323
Mélyépítési művezető........................................................................................... 1353
Magas- és mélyépítmény-szigetelő és szolgáltató kisszervezet vezetője .............................. 1413
Út- vasút-, közmű- és mélyépítő gép kezelője ......................................................................................... 8323
Egyéb mélyépítő-ipari foglalkozások............................................................................ 7649
Mélyépítő technikus.............................................................................................. 3123
Mélyfúrási szivattyú- és vízállomás-kezelő.......................................................... 7111
Mélyfúró .............................................................................................................. 7111
Mélyfúró technikus............................................................................................... 3111
Mélyfúrógép-kezelő.............................................................................................. 7111
Mélyfúrómester..................................................................................................... 7111
Mélyfúrómunkás................................................................................................... 7111
Mélyfúrótömlő-lépcsőző....................................................................................... 8137
Mélyfúrótömlőfej-bekötő ..................................................................................... 8137
Fényképész (nyomdaipari, magas-, offset- és mélynyomó).......................................................................................................... 7353
Mélynyomógép-kezelő ......................................................................................... 8127
Mélynyomómarató................................................................................................ 7353
Ménápoló .............................................................................................................. 6134
Ménesi kanca-gondozó ......................................................................................... 6134
Ménesi legeltető.................................................................................................... 6134
Méregkamra-kezelő .............................................................................................. 6411
Méregszakács........................................................................................................ 5353
Környezetvédelmi méréstechnikus...................................................................................................... 3126
Mérlegelő .............................................................................................................. 5119
Mérlegkezelő ........................................................................................................ 5119
Mérlegkészítő és -javító műszerész...................................................................... 7441
Mérlegmester ........................................................................................................ 5119
Állattenyésztő mérnök .................................................................................................................. 2125
Bánya- mérnök ................................................................................................................. 2111
Bányamérési földmérő mérnök .................................................................................................................. 2112
Bányaművelési mérnök .................................................................................................................. 2111
Bányászati kutató- mérnök .................................................................................................................. 2111
Biológiai vegyipari mérnök .................................................................................................................. 2115
Biztonságtechnikai megbízott mérnök .................................................................................................................. 2111
Cellulóz- és papíripari mérnök .................................................................................................................. 2115
Csomagolásfejlesztő mérnök .................................................................................................................. 2129
Elektronikus mérnök .................................................................................................................. 2121
Elektronikusműszer-készítő mérnök .................................................................................................................. 2121
Energiaelosztó mérnök .................................................................................................................. 2118
Energiafejlesztési mérnök .................................................................................................................. 2118
Erdő- és természetvédelmi mérnök ................................................................................................................. 2126
Erősáramú villamos- mérnök ................................................................................................................. 2118
Élelmiszer-ipari mérnök ................................................................................................................. 2113
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mérnök .................................................................................................................. 2117
mérnök .................................................................................................................. 2116
mérnök .................................................................................................................. 2129
mérnök .................................................................................................................. 2111
mérnök ................................................................................................................. 2114
mérnök .................................................................................................................. 3163
mérnök ................................................................................................................. 2112
mérnök ................................................................................................................. 2117
mérnök .................................................................................................................. 2129
mérnök ................................................................................................................. 2121
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mérnök .................................................................................................................. 2129
mérnök .................................................................................................................. 2121
mérnök .................................................................................................................. 2121
mérnök .................................................................................................................. 2121
mérnök .................................................................................................................. 2129
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mérnök .................................................................................................................. 2129
mérnök .................................................................................................................. 2117
mérnök .................................................................................................................. 2112
mérnök .................................................................................................................. 2116
mérnök ................................................................................................................. 2116
mérnök .................................................................................................................. 2111
mérnök ................................................................................................................. 2127
mérnök .................................................................................................................. 2124
mérnök ................................................................................................................. 2122
mérnök .................................................................................................................. 2122
mérnök .................................................................................................................. 2122
mérnök .................................................................................................................. 2112
mérnök ................................................................................................................. 3163
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mérnök ................................................................................................................. 2125
mérnök .................................................................................................................. 2112
mérnök .................................................................................................................. 2115
mérnök .................................................................................................................. 2125
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mérnök .................................................................................................................. 2113
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Épületgépészeti
Ércpróbavegyész
Értékmegállapító
Észlelő
Fa- és könnyűipari
Fedélzeti
Földmérő és térinformatikai
GépészGépkönyvszerkesztő
Gyengeáramú villamosHidraulikai
Hidrológus
Híradástechnikai
Híradástechnikai és műszeripari
Informatikus
Iparági
Ipari gépészeti és műszerkészítési
Ipari szervező
Járműgépészeti
Kataszteri földmérő
Kohászati technológiai
KohóKőolaj-kitermelő
Környezetvédelmi
Közlekedésépítő
Közlekedési
Közlekedési építőgépész
Közlekedéstervező
LégitérképezőLégijármű-vezető, hajózóLégkondicionáló
Mezőgazdasági
Mezőgazdasági földmérő
Nehézvegyipari
Növénytermesztési
Robbantásvezető
Szántóföldi növénytermelési
Szerkezetépítő
Szervesvegyipari
Szervetlen-vegyipari
Takarmánygazdálkodási
Tartósító (konzervipari)
Terítékrajz-tervező
Témavezető
Térképész földmérő
Transzmissziós
Urbanisztikai
Üveg- és agyagipari
VegyészVilágítóberendezés
Villamos automatikai
Vízépítő
Vízrajzi földmérő
Fűtőberendezések, szellőzőberendezések
Jelzőberendezések
Környezetvédelmi berendezések
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Mérték utáni szabó................................................................................................ 7321
Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő ........................................................ 8145
Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és baromfi-feldolgozó .............................................................. 7211
Mészégetőkemence-töltő ...................................................................................... 8145
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Mészkőtörő-kezelő ............................................................................................... 8145
Kettősműtrágya-üzemi mészsalétrom-előkészítő....................................................................................... 8135
Mézesáru-kandírozó ............................................................................................. 7218
Mézeskalácsos ...................................................................................................... 7218
Mikrobiológiai laboratóriumi asszisztens............................................................. 3232
Mikrobiológus....................................................................................................... 2148
Mikroboxkezelő.................................................................................................... 7352
Mikrobuszvezető................................................................................................... 8357
Mikrofonjavító ...................................................................................................... 7444
Mikrofonkezelő..................................................................................................... 5342
Mineralógus .......................................................................................................... 2146
Miniszter ............................................................................................................... 1110
Törvényhozó, miniszter, politikai államtitkár.......................................................................... 1110
Miniszterelnök ...................................................................................................... 1110
Miniszterelnöki Hivatal vezetője.......................................................................... 1121
Minisztériumi főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,
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Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr .............................................................. 3192
Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns ............................................................................................. 3193
Vetőmagtermesztő és minősítő................................................................................................................. 6129
Gáz- és olaj-tüzelőberendezés minősítő, felülvizsgáló.......................................................................................... 3154
Minta-összeállító................................................................................................... 7319
Mintakészítő ........................................................................................................ 7344
Mintalakkozó ........................................................................................................ 7344
Mintarajzoló.......................................................................................................... 7319
Szennyvíz- mintavevő.............................................................................................................. 5371
Mixer..................................................................................................................... 5123
Egyéb mobil gépek kezelői............................................................................................. 8390
Bőrdíszmű modellező.............................................................................................................. 7333
Ruhaipari modellező.............................................................................................................. 7321
Modellező szíjgyártó............................................................................................. 7332
Modellezőmakett-készítő...................................................................................... 7344
Tervező-, modellezőszabász.................................................................................................. 7322
Szabó, varrónő, modellkészítő ........................................................................................................ 7321
Számítástechnikai modellkészítő ....................................................................................................... 2131
Számítástechnikai tudományos foglalkozású
(pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató).......................................................................... 2131
Makett-tervező, modelltervező........................................................................................................ 2624
Számítástechnikai modelltervező........................................................................................................ 2131
Pedagógiai módszertani szakértő, tanulmányi felügyelő ........................................................ 2491
Módszertanos könyvtáros ..................................................................................... 2611
Molekulafizikus .................................................................................................... 2141
Molekulaszerkezet-kutató..................................................................................... 2144
Molnár................................................................................................................... 7215
Papíripari hollandi molnár ................................................................................................................... 8126
Takarmánykeverő molnár ................................................................................................................... 7215
Monolitszerkezetű csatornát építő ........................................................................ 7644
Monomatrica-készítő ............................................................................................ 7353
Monotype-gépszedő.............................................................................................. 7351
Monotype-öntőgép kezelője ................................................................................. 7351
Montírozó könyvkötő ........................................................................................... 7354
Morálfilozófus....................................................................................................... 2541
Morzsakészítő ....................................................................................................... 7216
Gabonaszárító, -morzsoló .............................................................................................................. 7215
Vegyi mosó...................................................................................................................... 5316
Kombinált úttisztító gép (seprő-, mosó-, hóekéző és hintőanyagszóró gép) kezelője .............................................. 8331
Mosó-locsoló gép kezelője ................................................................................... 8331
Mosodavezető ....................................................................................................... 1325
Mosógép kezelő (üveg-) ....................................................................................... 7224
Cukoripari mosógépkezelő ..................................................................................................... 7217
Mosónő, vasalónő................................................................................................ 9116
Motelvezető .......................................................................................................... 1325
Motelvezető (kisszervezeti) .................................................................................. 1415
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motor szerelő......................................................................................................... 7431
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motor-szerelő, -javító.......................................................................................... 7432
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motorszerelő, -javító ........................................................................................... 7431
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Motringoló ............................................................................................................ 7315
motringoló............................................................................................................. 7315
Mozaiklap-csiszoló ............................................................................................... 7527
Mozaiklap-préselő ................................................................................................ 7527
Mozaiklap-tömítő.................................................................................................. 7527
mozdony vezetője ................................................................................................. 8351
Mozdonyfűtő......................................................................................................... 5229
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Mozdonykísérő ..................................................................................................... 5222
Mozdonysegéd-kezelő .......................................................................................... 8351
Mozdonyvezető ................................................................................................... 8351
mozdonyvezető ..................................................................................................... 8351
mozdonyvezető ..................................................................................................... 8351
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Mozgó értékcikkárus ............................................................................................ 5113
Mozgóasztal-kezelő .............................................................................................. 8342
Mozgófilm-bejelölő .............................................................................................. 5341
Mozgófilm benyomógép-kezelő........................................................................... 5341
Mozgófilm-fénymeghatározó ............................................................................... 5341
Mozgófilmelőhívó-, másológép-kezelő................................................................ 5341
Mozgófilmkenő-munkás....................................................................................... 5341
Mozgófilmklisé-előkészítő ................................................................................... 5341
mozgófilmlaboráns ............................................................................................. 5341
Mozgófilmnegatív-vágó ....................................................................................... 5341
Mozgófilmszárító, -tisztító, -polírozó................................................................... 5341
Mozgólépcső-szerelő ............................................................................................ 7623
mozgólépcső-ügyeletes......................................................................................... 5229
Mozgóposta-feldolgozó ........................................................................................ 5232
Mozgóposta-kezelő.............................................................................................. 5232
Mozgóposta-rovatoló............................................................................................ 5232
Mozgóposta-vezető............................................................................................... 1327
Mozgópostai munkairányító ................................................................................. 5232
mozidíszletács, zsaluzóács.................................................................................... 7612
Mozigépész, vetítőgépész.................................................................................... 5344
Mozigépkezelő...................................................................................................... 5344
Mozijegypénztáros................................................................................................ 4213
Multimédia-kezelő................................................................................................ 3719
Munkaelemző ....................................................................................................... 3155
Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások .................................................... 3320
Munkaerő-piaci ügyintéző.................................................................................... 3320
Munkahelyi biztonsági felügyelő ......................................................................... 5363
munkairányító ....................................................................................................... 5232
Munkaközvetítési (fő)előadó................................................................................ 3320
Munkaközvetítő .................................................................................................... 3320
Munkalap-adagoló ................................................................................................ 4199
Munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens ................................................... 3159
Munkapszichológus .............................................................................................. 2547
Munkatanácsadó ................................................................................................... 2331
Munkaügyi bíró .................................................................................................... 2533
Munkaügyi bíróság elnöke, elnökhelyettese ........................................................ 1221
munkaügyi főosztály vezetője .............................................................................. 1343
munkaügyi nyilvántartó..................................................................................... 4122
Munkaügyi osztály vezetője ................................................................................. 1343
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Munkaügyi ügyintéző ........................................................................................... 3603
Munkaügyi vezető ................................................................................................ 1343
Munkavállalási tanácsadó.................................................................................. 2331
Úttisztító munkavezető ......................................................................................................... 5359
Munkavédelmi előadó .......................................................................................... 3152
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Munkavédelmi felügyelő...................................................................................... 3152
Munkavédelmi megbízott ..................................................................................... 3152
Munkavédelmi vezető........................................................................................... 1343
Munkáltatói szervezet helyi (települési) vezetője................................................. 1232
Munkáltatói szervezet országos elnöke, alelnöke ................................................ 1132
Murvafejtő ............................................................................................................ 7115
Musicalszínész ...................................................................................................... 2631
Must-, szőlő- és borátvevő.................................................................................... 7222
Mutatványos.......................................................................................................... 9150
muzeológus ........................................................................................................... 2613
muzeológus ........................................................................................................... 2613
muzeológus ........................................................................................................... 2613
Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor) ...................................... 2613
múzeum vezetője .................................................................................................. 1335
Múzeumi főigazgató, igazgató ............................................................................. 1312
Múzeumi osztályvezető ........................................................................................ 1335
Múzeumi pedagógus............................................................................................. 2499
Múzeumi restaurátorműhely vezetője .................................................................. 1335
Múzeumi teremőr.................................................................................................. 9122
Múzeumigazgató (kisszervezeti) .......................................................................... 1425
Műanyagalapanyag-feltöltő .................................................................................. 8136
műanyagburkoló ................................................................................................... 7634
Műanyagcsákozó gép kezelője............................................................................. 8136
Műanyag-csőhúzó, extrudergép-kezelő................................................................ 8136
műanyagdoboz-készítő ......................................................................................... 8136
Műanyag-duplírozó (présgépen)........................................................................... 8136
Műanyag-feldolgozó ........................................................................................... 8136
Műanyagfeltáró (belső keverőn)........................................................................... 8136
Műanyagflakon-festő............................................................................................ 8136
Műanyagipari technikus........................................................................................ 3115
Műanyag-kalanderező, -lemeznyújtó ................................................................... 8136
Műanyagkábelszalag-vágó ................................................................................... 8136
Műanyagkeverék-készítő...................................................................................... 8136
Műanyagkokilla-készítő ....................................................................................... 7344
Műanyaglemeztető-fedő ....................................................................................... 7632
Műanyagnadrág-patentozó ................................................................................... 8136
Műanyagpadló-burkoló ........................................................................................ 7634
Műanyag-perforáló, -hullámosító......................................................................... 8136
Műanyagsajtológép-kezelő................................................................................... 8136
Műanyagsorjázó (gépi) ......................................................................................... 8136
műanyag-szigetelő ................................................................................................ 7631
Műanyagszórófej- és -kupak-összeállító .............................................................. 8136
Műanyagtermék-összeszerelő............................................................................... 8193
Műanyagtégely-, műanyagdoboz-készítő............................................................. 8136
műanyag-, üvegárubolti eladó .............................................................................. 5112
műanyagvésnök .................................................................................................... 7522
Műbőrbevonó........................................................................................................ 7343
Műbútorasztalos és restaurátor ............................................................................. 7341
Műemléki fenntartó technikus .............................................................................. 3126
Műfordító............................................................................................................. 2622
Műgyantamodell-készítő ...................................................................................... 7344
Műgyantás hőfixálógép kezelője.......................................................................... 8121
Műgyantás kondenzálógép kezelője..................................................................... 8121
Műhelybádogos..................................................................................................... 7633
Műhelydiszpécser ................................................................................................. 3142
Műhelyi segédmunkás .......................................................................................... 9190
Műhelyírnok.......................................................................................................... 4193
Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész........................................ 5234
Műkő-előregyártó ................................................................................................. 7636
Műkőadalék-keverő .............................................................................................. 7636
Műkőadalék-keverő és -előkészítő ....................................................................... 7636
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Műkőfaragó........................................................................................................... 7636
Műkőkészítő.......................................................................................................... 7636
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M

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Kőfaragó, épületszobrász, műköves ............................................................................................................... 7636
Műselyemfonó ...................................................................................................... 7312
Műsorközlési vezető ............................................................................................. 1339
Műsorszerkesztési vezető ..................................................................................... 1339
Szerkesztő- műsorvezető .......................................................................................................... 3714
Műsorvezető, játékvezető, konferanszié............................................................... 2639
Műstoppoló ........................................................................................................... 7329
Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó.............................................................. 5112
Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr................................................................................ 3192
Számítástechnikai műszaki (hardver-) vezető .................................................................................... 1347
Műszaki átvevő..................................................................................................... 2190
Műszaki becsüs, árverező ..................................................................................... 3627
Műszer-hitelesítő, műszaki bemérő .................................................................................................... 3192
Műszaki beruházó................................................................................................. 2190
Műszaki elemző .................................................................................................... 3199
Műszaki ellenőr..................................................................................................... 3123
Építési műszaki ellenőr ..................................................................................................... 3192
Építési, épületgépészeti műszaki ellenőr ..................................................................................................... 3192
Forgalmi műszaki ellenőr ..................................................................................................... 3192
Gyártásközi műszaki ellenőr ..................................................................................................... 3192
Közúti műszaki ellenőr ..................................................................................................... 3192
Villamossági műszaki ellenőr ..................................................................................................... 3192
Műszaki előadó (építésztechnikus)....................................................................... 3123
Műszaki előadó (újítási)........................................................................................ 3191
Építész műszaki előadó ..................................................................................................... 3123
Számítógép műszaki előadó ..................................................................................................... 2139
Műszaki előkészítő ............................................................................................... 2190
Műszaki előkészítő kalkulátor .............................................................................. 3123
Műszaki fejlesztő .................................................................................................. 2190
Műszaki felügyelő (színpadi) ............................................................................... 2190
Egyéb műszaki foglalkozások........................................................................................ 2190
Műszaki fordító..................................................................................................... 3717
Műszaki főosztály vezetője, helyettese ................................................................ 1346
Műszaki igazgató, igazgatóhelyettes .................................................................... 1346
Műszaki iskola tanszéki üzemmérnöke................................................................ 2129
Vas- és műszaki kereskedő................................................................................................ 5111
Műszaki osztály vezetője (funkcionális részegységnél)....................................... 1346
Műszaki osztályvezető (helyi önkormányzati)..................................................... 1213
Műszaki porcelánt fémszerelvényező................................................................... 8141
Műszaki programozó ............................................................................................ 3141
Műszaki rajzoló, szerkesztő............................................................................... 3194
Műszaki szerkesztő (építésztechnikus)................................................................. 3123
Műszaki szerkesztő (rajzoló) ................................................................................ 3194
Fordító és műszaki szolgáltató kisszervezet vezetője............................................................ 1421
Műszaki tevékenységet folytató részegység vezetője ...................................... 1346
Műszaki ügyintéző................................................................................................ 3123
Újítási műszaki ügyintéző............................................................................................... 3191
Egyéb műszaki ügyintézők ............................................................................................ 3199
Műszaki üzletkötő................................................................................................. 2522
Műszaki vezető ..................................................................................................... 1346
Műszakirajz-kihúzó .............................................................................................. 3194
Műszakos diszpécser ............................................................................................ 3142
Műszer- és finommechanikai szakmérnök ........................................................... 2121
Műszer- és irányítástechnikai technikus............................................................... 3121
Műszer- és szabályozástechnikai szakmérnök ..................................................... 2121
Műszer-hitelesítő, műszaki bemérő...................................................................... 3192
Műszeres kéményvizsgáló.................................................................................... 5351
Villamossági műszerezési technikus........................................................................................... 3118
Antennaszerelő és beállító műszerész.............................................................................................................. 7444
Automatikai műszerész.............................................................................................................. 7443
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műszerész............................................................................................................. 7442
műszerész.............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 7442
műszerész.............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 7443
műszerész.............................................................................................................. 7444
műszerész.............................................................................................................. 7443
műszerész.............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 7443
műszerész.............................................................................................................. 7443
műszerész.............................................................................................................. 7449
műszerész.............................................................................................................. 7442
műszerész.............................................................................................................. 7443
műszerész.............................................................................................................. 7444
műszerész............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 7443
műszerész.............................................................................................................. 7442
műszerész.............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 7441
műszerész.............................................................................................................. 5234
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rollematich-kezelő................................................................................................. 8142
Roncsolásmentes anyagvizsgáló........................................................................... 3193
Rongycellulózgyártó............................................................................................. 8126
Rostagépkezelő ..................................................................................................... 8323
rostakezelő ............................................................................................................ 7115
Rostalapúműbőr-készítő ....................................................................................... 8129
Rostalapúműbőr-konfekcionáló............................................................................ 8129
Rostanyagkeverő, -válogató ................................................................................. 7311
rostélykezelő ......................................................................................................... 8145
Rostfésülő ............................................................................................................. 7311
Rostgerebenezőgép-kezelő ................................................................................... 7311
Rosthántoló ........................................................................................................... 7311
Rostipari hulladékbontógép-kezelő ...................................................................... 7311
Rostipari porológép(rázógép)-kezelő ................................................................... 7311
Rostkikészítő......................................................................................................... 7311
Rostlennyűvő ........................................................................................................ 7311
Rostnövény-feldolgozó ....................................................................................... 7311
Rosttépő ................................................................................................................ 7311
Rosttörő-, -puhítógép-kezelő ................................................................................ 7311
Rotációsgép-kezelő............................................................................................... 8127
Rovarirtó ............................................................................................................... 5353
Rovatoló................................................................................................................ 3612
rovatoló ................................................................................................................. 5232
Rovatvezető .......................................................................................................... 1339
rovatvezető............................................................................................................ 2615
rovatvezetője......................................................................................................... 2617
-rögzítő.................................................................................................................. 5341
-rögzítő.................................................................................................................. 5341
rögzítő ................................................................................................................... 5341
-rögzítő.................................................................................................................. 5341
Röntgen-műtős szakasszisztens............................................................................ 3232
Röntgenasszisztens ............................................................................................... 3232
Röntgenorvos........................................................................................................ 2212
Rövid és hosszú varratú automatagép kezelője.................................................... 8122
rőzseműépítő munkás ........................................................................................... 7645
Rúd-, idom-, huzalhengerész ................................................................................ 7414
Rúdvasdaraboló .................................................................................................... 8192
Ruhaipari modellező............................................................................................. 7321
Ruhaipari technikus .............................................................................................. 3114
Ruhaipari üzemmérnök......................................................................................... 2114
Ruhakefe-készítő .................................................................................................. 7513
ruhakölcsönző ....................................................................................................... 5392
ruhatáros................................................................................................................ 9123
ruhatáros................................................................................................................ 9123
Ruhatáros, kabinos, csomagmegőrző, jegyszedő ............................................ 9123

H

at

Lapkiadói
Rádió, televízió
Diaelőhívó,
Fekete-fehér negatív előhívó,
Fekete-fehér pozitív
Színesnegatív és -dia-előhívó,

Kő- és

Jelmez-,
Éttermi
Színházi
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Ruhatervező, jelmeztervező.................................................................................. 2624

R
Ruházati bolti eladó .............................................................................................. 5112
Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozások ............................................................. 7329
Ruházati kereskedő............................................................................................... 5111
Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó............................................ 8122
Textil- és ruházatiiparigép-szerelő........................................................................................ 7439
Rumgyártó ............................................................................................................ 7221

S

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Betongőzölőkamra- sablon be- és kihelyező......................................................................................... 7527
Sajtódokumentáló, szemléző, archiváló ............................................................... 3715
Sajtófelelős, sajtófőnök......................................................................................... 3622
Sajtófigyelő, sajtólevelező.................................................................................... 2615
Hirdetési sajtófigyelő főosztály vezetője.............................................................................. 1341
Sajtoló ................................................................................................................... 8199
Csiszolókorong-préselő, -sajtoló................................................................................................................... 8141
Kartonlemez- sajtoló.................................................................................................................... 8126
Alumíniumlemez- sajtoló gép kezelője............................................................................................... 8192
Sajtolóban edényadagoló...................................................................................... 8199
Sajtóosztály-vezető (politikai-érdekképviseleti) .................................................. 1131
Sajtószolgálat-vezető ............................................................................................ 1339
Salakeltávolító berendezés kezelője ..................................................................... 8291
Salakgranuláló ...................................................................................................... 7419
Salakgyapotpaplan-gyártó .................................................................................... 8149
Salakkiadó............................................................................................................. 8291
Belső salakos................................................................................................................... 8291
Külső salakos................................................................................................................... 8291
Salaktorony-kezelő ............................................................................................... 7419
Salakverő (kézi) .................................................................................................... 8291
Szállodai salátabár üzletvezetője .......................................................................................... 1325
Samottpréselő........................................................................................................ 8141
Kalapos, sapkakészítő......................................................................................................... 7323
Gépi sarkaló ................................................................................................................... 8124
Vasúti saruzó .................................................................................................................... 5222
Sav, korrózió és lúg elleni szigetelő ..................................................................... 7631
Kőolajipari savazó, finomító.................................................................................................... 8131
Betongyári savállósító.............................................................................................................. 7527
Hátizsák-, sátor-, ponyvakészítő ............................................................................................ 7329
Sebész ................................................................................................................... 2212
Plasztikai sebészeti klinika vezetője (kisszervezeti) ............................................................. 1423
Segédanyag-előkészítő ......................................................................................... 8126
Gyógyfoglalkoztató segédasszisztens.................................................................................................... 3239
Hőerőművi segédberendezés gépkezelője ............................................................................... 8222
Hőerőművi turbina- segédberendezés kezelője ..................................................................................... 8222
Kazán segédberendezés kezelője ..................................................................................... 8222
Segédelektrikus..................................................................................................... 8221
Erdész, segéderdész .......................................................................................................... 6211
Segédfűtő .............................................................................................................. 8291
Kazánházi segédfűtő............................................................................................................... 8291
Blokk- segédgépész .......................................................................................................... 8222
Kazán- segédgépész .......................................................................................................... 8222
Postai segédkezelő........................................................................................................... 5239
Segédkönyvtáros................................................................................................... 3711
Segédlelkész.......................................................................................................... 2640
Segédlevéltáros ..................................................................................................... 3712
Erdészeti munkás, segédmunkás......................................................................................................... 9220
Építőipari segédmunkás......................................................................................................... 9190
Mezőgazdasági segédmunkás......................................................................................................... 9210
Műhelyi segédmunkás......................................................................................................... 9190
Raktári segédmunkás......................................................................................................... 9190
Tógazdasági segédmunkás......................................................................................................... 9220
Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) .............................................................. 9190
Segédoperatőr ....................................................................................................... 3729
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Segédrendező....................................................................................................... 3722
Cirkusz- és varieté segédrendező......................................................................................................... 3722
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segédrendező......................................................................................................... 3722
segédrendező......................................................................................................... 3722
segédrendező......................................................................................................... 3722
segédrendező......................................................................................................... 3722
segédrendező......................................................................................................... 3722
Segédszínész......................................................................................................... 3721
segédvájár ............................................................................................................. 7113
segédvájár ............................................................................................................ 7113
Sejtbiológus........................................................................................................... 2148
Selejtanalitikus...................................................................................................... 2190
Selyemhernyó-tenyésztő....................................................................................... 6139
-semlegesítő .......................................................................................................... 8133
seprőgép kezelője.................................................................................................. 8331
Seprű-, kefegyártó .............................................................................................. 7513
Seprű- és kefekészítő ............................................................................................ 7513
Seprű- és szerszámnyélkészítő ............................................................................. 7349
Seprűkötő .............................................................................................................. 7513
Seprűnyél-fehérítő ................................................................................................ 7513
Seprűvarró............................................................................................................. 7513
Sertéstartó és -tenyésztő..................................................................................... 6133
settergépszedő....................................................................................................... 7351
Siemens-Martin acélművi olvasztár ..................................................................... 7412
Sífelvonó-kezelő ................................................................................................... 8342
Síkhurkoló............................................................................................................. 7314
Síkkötő .................................................................................................................. 7314
Siklófelvonó-kezelő.............................................................................................. 8342
Siklóvezető............................................................................................................ 8342
síknyomó-előkészítő ........................................................................................... 7353
Síknyomógép-kezelő ............................................................................................ 8127
Síknyomólemez-csiszoló ...................................................................................... 7353
Síknyomólemez-oxidáló....................................................................................... 7353
Síküveggyártó gép kezelője.................................................................................. 8143
síküveg-gyártó gép kezelője ................................................................................. 8143
Silós....................................................................................................................... 6129
simító (szivaranyag).............................................................................................. 7230
sínfektető, sínlekötő .............................................................................................. 7642
Sínhegesztőgép-kezelő ......................................................................................... 7425
Sínhegesztőgép-kezelő (vasútépítő) ..................................................................... 7642
Sírásó..................................................................................................................... 5354
Sírgondozó ............................................................................................................ 5354
Sírkőkészítő........................................................................................................... 7636
Sminkmester ......................................................................................................... 5312
sokszorosító.......................................................................................................... 4194
Sokszorosítógép-műszerész.................................................................................. 7443
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Rádiós
Színházi
Televíziós
Zenei
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Hang-, képfelvétel, számítástechnikai
információhordozó sokszorosítója ...................................................................................................... 7355
Sómentesítő........................................................................................................... 8131
Sorjázó lakatos...................................................................................................... 7421
Sorompókezelő őr................................................................................................. 5223
Sósavgyártó........................................................................................................... 8133
Söntés-, italboltvezető (1-2 személyes) ................................................................ 5121
Sörerjesztő............................................................................................................. 7223
Sörerjesztő-telepi üzemmérnök ............................................................................ 2113
Sörfejtő.................................................................................................................. 7223
Sörfokoló............................................................................................................... 7223
Sörfőző.................................................................................................................. 7223
Sörgyártó ............................................................................................................. 7223
Söripari csapoló .................................................................................................... 7223
Söripari munkás .................................................................................................... 7223
Söripariélesztő-kezelő........................................................................................... 7223
Sörminta-vételező ................................................................................................. 7223
Söröző üzletvezetője............................................................................................. 1325
Söröző üzletvezetője (kisszervezeti)..................................................................... 1415
Sörtermelési üzemmérnök .................................................................................... 2113
Spárgatermesztő.................................................................................................... 6113
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Speciális nyomtatottáramkörlap-szerelő............................................................... 7443
Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl. pszichopedagógus)........................................... 2449
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Hossz- és spirálvarratúcső-hegesztő...................................................................................... 7414
Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások ........................................... 5349
Sportegyesület vezetője (kisszervezeti)................................................................ 1425
Sportegyesületi szaktanácsadó.............................................................................. 2618
Sportegyesületi ügyintéző..................................................................................... 2618
Sporteszközkészítő................................................................................................ 7514
Sportfelügyelő, szakreferens................................................................................. 3716
Sportklub vezetője (kisszervezeti)........................................................................ 1425
Sportmasszőr......................................................................................................... 5314
Hivatásos sportoló, sportmunkatárs................................................................................................... 3716
Sportoktató ........................................................................................................... 3419
Hivatásos sportoló, sportmunkatárs.................................................................................. 3716
Sportosztály vezetője ........................................................................................... 1335
Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító ..................................................................................... 7514
Sportszerkölcsönző .............................................................................................. 5392
Sportszervező ....................................................................................................... 3716
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító ..................................................................................... 2618
Sportújságíró ........................................................................................................ 2616
Légzsák(airbag)- spriccelő ............................................................................................................... 8137
Stancoló................................................................................................................ 8124
Statisztikai asszisztens.......................................................................................... 3607
Statisztikai előadó ................................................................................................ 3607
Statisztikai szakértő.............................................................................................. 2516
Statisztikai ügyintéző ......................................................................................... 3607
Statisztikus .......................................................................................................... 2516
Elemző statisztikus ............................................................................................................ 2516
Tej-, tejszínpasztőröző és - sterilező ................................................................................................................ 7214
Gyógyszer- sterilizáló .............................................................................................................. 8134
Steward, stewardess ............................................................................................. 5213
Stílbútorkészítő..................................................................................................... 7341
Kárpitos stílszabász............................................................................................................. 7343
Strandkalap-, -táska-készítő ................................................................................. 7329
Stuccoló................................................................................................................ 7331
Belsőépítészeti stúdió vezetője (kisszervezeti) ............................................................................. 1421
Stúdióvezető......................................................................................................... 1339
Stúdióvezető (vezetői funkció nélkül) ................................................................. 2619
Subaszőnyeg-készítő............................................................................................ 7313
Sugármentesítőgép, -berendezés kezelője........................................................ 8292
Sugárzóernyő-szerelő........................................................................................... 7622
Summás................................................................................................................ 9210
Supremitpréselő.................................................................................................... 8149
Súgó...................................................................................................................... 5342
Süldőnevelő.......................................................................................................... 6133
Erőleves- sűrítő..................................................................................................................... 7212
Sütő-, tésztaipari munkás, pék.......................................................................... 7216
Sütő- és cukrásztechnikus .................................................................................... 3113
Sütőipari táblázó................................................................................................... 7216
Sütőipari vető ....................................................................................................... 7216
Sütőiparinyersanyag-előkészítő ........................................................................... 7216
Sütőporkészítő...................................................................................................... 7218

Sz

Műszer- és
Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomásGázhőfokFogyasztásmérőNyomozati és
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Szabadalmi ügyvivő ........................................................................................... 2536
Szabadfelvásárló .................................................................................................. 5115
Szabadvezetéki villanyszerelő ............................................................................. 7445
szabályozástechnikai szakmérnök ....................................................................... 2121
Szabályozástechnikai technikus........................................................................... 3121
szabályozó ............................................................................................................ 8132
szabályozó ............................................................................................................ 8291
szabályozó műszerész .......................................................................................... 7441
szabálysértési előadó............................................................................................ 3522
Szabálysértési irodavezető (helyi önkormányzati) .............................................. 1213
Szabás-varrás oktató............................................................................................. 3419

Cipőipari felsőrész szabász.................................................................................................................. 8124
Szíjgyártó szabász.................................................................................................................. 7332
Szőrmekonfekció szabász.................................................................................................................. 7325
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Analitikus
Aneszteziológiai
Audiológiai
Citológiai
Elektrofiziológiai
Elektronmikroszkópos
Endoszkópos
Grafológus
Gyógyfoglalkoztató
Gyógyszerellátási
Gyógyszerexpandáló
Gyógyszergazdálkodó
Hisztokémiai és immunhisztokémiai
Műtős
Radiofarmakológiai
Röntgen-műtős
Szemészeti
Szociális

11
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Érintésvédelmi

Szabász (textilkonfekció-ipari) ......................................................................... 7322
Szabászasztalos .................................................................................................... 7341
Szabászati terítő.................................................................................................... 7322
szabó..................................................................................................................... 7321
szabó..................................................................................................................... 8122
szabó..................................................................................................................... 7321
szabó..................................................................................................................... 7321
Szabó, varrónő, modellkészítő .......................................................................... 7321
Szabványalkotó .................................................................................................... 3199
Szabványellenőr ................................................................................................... 3191
szabványossági felülvizsgáló ............................................................................... 3152
Szabványügyintéző .............................................................................................. 3199
Szaglógép kezelő.................................................................................................. 7224
szak- és szerelőipari kisszervezet vezetője .......................................................... 1413
Szakaszos működésű (önjáró) felszedőgép kezelője........................................... 8344
szakasszisztens ..................................................................................................... 3235
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 5319
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens.................................................................................................... 3235
szakasszisztens ..................................................................................................... 3235
szakasszisztens ..................................................................................................... 3235
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3232
szakasszisztens ..................................................................................................... 3311
Szakasszisztens (orvosi) ..................................................................................... 3232
Szakács ................................................................................................................ 5124
szakács.................................................................................................................. 5124
szakács.................................................................................................................. 5124
szakács.................................................................................................................. 5124
szakács.................................................................................................................. 5124
Szakállatorvos ...................................................................................................... 2240
Szakápoló ............................................................................................................ 3212
szakápoló.............................................................................................................. 3212
szakápoló.............................................................................................................. 3212
szakápoló.............................................................................................................. 3212
szakápoló.............................................................................................................. 3212
szakápoló.............................................................................................................. 3212
szakápoló.............................................................................................................. 3212
szakeladó .............................................................................................................. 5112
szakember............................................................................................................. 3713
szakértő................................................................................................................. 3519
szakértő................................................................................................................. 3627
szakértő................................................................................................................. 3191
szakértő................................................................................................................. 2491
szakértő................................................................................................................. 2542
szakértő................................................................................................................. 2516
szakértő, tanulmányi felügyelő......................................................................... 2491
szakértői szolgáltatást nyújtó szervezet irodavezetője......................................... 1358
szakértői szolgáltatást nyújtó szervezet osztályvezetője,
irodavezetője ..................................................................................................... 1331
Szakfordító ........................................................................................................... 3717
szakgondozás orvosa............................................................................................ 2212
szakgondozás orvosa............................................................................................ 2212
Szakgondozó ....................................................................................................... 3222
szakgondozó......................................................................................................... 3222
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Étkezdei
Hidegkonyhai
Közétkeztetési
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Diabetológus
Intenzív betegellátó
Nefrológiai
Onkológiai
Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás
Antikváriumi
Közművelődési
Igazságügyi
Ingósági
Iparjogi
Pedagógiai módszertani
Politikai
Statisztikai
Pedagógiai
Szaktanácsadást, ill.
Szaktanácsadást, ill.
Bőr- és nemibeteg
Tbc és pulmonológiai
Bőr- és nemibeteg-gondozói
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Gyermek ideg-elme
Onkológiai
Szociális
Tüdőgondozói

szakgondozó......................................................................................................... 3222
szakgondozó......................................................................................................... 3222
szakgondozó......................................................................................................... 3313
szakgondozó......................................................................................................... 3222
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Gépjárműüzemi
Metallurgiai
Műszer- és finommechanikai
Műszer- és szabályozástechnikai
Növényvédelmi
Vasútüzemi
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Gazdasági,
Gazdasági,
Országos gazdasági,
Országos gazdasági,
Területi gazdasági,
Gépjármű-közlekedési
Hírközlési
Postaforgalmi
Postaforgalmi és hírközlési
Vasúti
Városi közlekedési
Földi közlekedés

-tő

l.

Egyéb

Szakgyógyszerész ............................................................................................... 2216
szakipari építésvezető........................................................................................... 1323
szakipari foglalkozások ..................................................................................... 7639
szakipari főépítésvezető ....................................................................................... 1323
szakipari kisszervezet vezetője ............................................................................ 1413
Szakipari művezető .............................................................................................. 1353
Szakiskolai tanár .................................................................................................. 2422
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító ..................................................... 2618
szakképzett oktatók, nevelők (pl. szociálpedagógus,
vállalati, intézményi szakoktató, oktatási szinttől függetlenül)................. 2499
Szakmai-ágazati szakszervezet megyei vezetője................................................. 1232
Szakmai érdekképviseleti szervezet országos vezetője ....................................... 1132
szakmai érdekképviseleti szervezet tagozatvezetője ........................................... 1132
szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője ................................................... 1132
szakmai érdekképviseleti szervezet (pl. kamara) elnöke, alelnöke ..................... 1132
szakmai érdekképviseleti szervezet főosztály-, osztályvezetője.......................... 1132
szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője ................................................... 1232
szakmai irányító ................................................................................................... 3165
szakmai irányító ................................................................................................... 3166
szakmai irányító ................................................................................................... 3166
szakmai irányító ................................................................................................. 3166
szakmai irányító ................................................................................................... 3165
szakmai irányító ................................................................................................... 3165
szakmai irányítója.............................................................................................. 3165
Szakmai szervezet (pl. kamara) helyi (települési) képviselője............................ 1232
szakmai tevékenységet nyújtó szervezet irodavezetője....................................... 1358
Szakmai továbbképző kisszervezet vezetője ....................................................... 1424
szakmérnök .......................................................................................................... 2122
szakmérnök .......................................................................................................... 2116
szakmérnök .......................................................................................................... 2121
szakmérnök .......................................................................................................... 2121
szakmérnök .......................................................................................................... 2125
szakmérnök .......................................................................................................... 2122
szakmérnök .......................................................................................................... 2122
Szakmunkásképző iskolai szakoktató.................................................................. 2422
Szakmunkásképző iskolai tanár ........................................................................... 2422
szakoktató............................................................................................................. 3419
Szakoktató, gyakorlati oktató............................................................................... 2422
szakoktatója, gyakorlati oktatója..................................................................... 2422
Szakorvos ............................................................................................................ 2212
Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai,
rehabilitációs tanácsadó) ................................................................................ 2322
szakreferens.......................................................................................................... 3716
Szakrendelést vezető főorvos............................................................................... 1333
szaksegéd (felcser) .............................................................................................. 3250
Szakszervezet helyi (települési) vezetője............................................................. 1232
szakszervezet megyei vezetője ............................................................................ 1232
Szakszervezet országos elnöke, alelnöke............................................................. 1132
Szakszervezeti konföderáció megyei, területi vezetője ....................................... 1232
Szakszervezeti vezető .......................................................................................... 1132
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RakodógépRádió-reléállomás
RepülőgépRepülőgép-előkészítőRepülőgépellenőrzőRepülőgépfutóműRepülőgéphajtóműRepülőgéplégcsavarRepülőgépmotorRepülőgépsárkányRepülőgépstartRepülőgépturbinaRezgéstompítóSpeciális nyomtatottáramkörlapSugárzóernyőSzárazelemSzellőző- és klimatizálóberendezésSzemélyfelvonóTávbeszélőállomásTávbeszélőközpont-javító és Technológiai
TeherfelvonóTelefonállomásTextil- és ruházatiiparigépTraktorjavító,
Transzformátor
ÜvegajtóÜzemeltető
VasútijárműVegyes
Vezeték- és csőhálózatVideokészülékVilágítótestVillamosgép-, motor- és -készülékVillamosjárműVillamossági
Villámvédelmi
Vízvezeték- és -készülék-

509

Járművillamossági
Gépjármű- és motorMezőgazdasági gép(motor)
OlajtoronyRepülőgépmotor-

szerelő (hajó-, mozdony-, repülőgép-)................................................................. 7443
szerelő, -javító..................................................................................................... 7431
-szerelő, -javító.................................................................................................... 7433
szerelő, -javító ...................................................................................................... 7129
szerelő, -javító..................................................................................................... 7432

Sz

H

at

ál

yt

al
an

20

11

.j
an

uá

r1

-tő

l.

Távbeszélőkészülék- szerelő, -javító ...................................................................................................... 5234
Szerelő lakatos ..................................................................................................... 7439
Autóvillamossági- szerelő műszerész................................................................................................. 7443
Elektronikusirodagép- szerelő műszerész................................................................................................. 7443
Irodagép- szerelő műszerész................................................................................................. 7441
Lemezjátszó- szerelő műszerész................................................................................................. 7444
Navigációs szerelő műszerész................................................................................................. 5234
Rádióalkatrész- szerelő műszerész................................................................................................. 7444
Televízióalkatrész- szerelő műszerész................................................................................................. 7444
Vízszivattyú- szerelő műszerész................................................................................................. 7441
Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói .................................................................................................... 7439
Építő-, szak- és szerelőipari kisszervezet vezetője ........................................................................ 1413
Szerelőipari művezető.......................................................................................... 1353
Beépített bútor helyszíni szerelője................................................................................................................ 7342
Elektromos és mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelője................................................................................................................ 7449
Kis-, közép- és nagyfeszültségű kábel szerelője................................................................................................................ 7445
Kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos hálózat szerelője................................................................................................................ 7445
Kötöttpályás jármű villamossági szerelője................................................................................................................ 7443
Tv-reléállomás szerelője................................................................................................................ 5234
Villamosművi (erőművi állomási)
villamos kapcsolóberendezés szerelője................................................................................................................ 7445
Egyéb villamossági szerelők, műszerészek........................................................................................ 7449
Könyvkiadói felelős szerkesztő ............................................................................................................. 2615
Műszaki szerkesztő ............................................................................................................. 3123
Műszaki rajzoló, szerkesztő ............................................................................................................ 3194
Rádióműsor-, televízióműsor szerkesztő ............................................................................................................ 2617
Turnusvezető szerkesztő ............................................................................................................. 1339
Rádióműsor-, televízióműsor szerkesztő munkatárs ........................................................................................ 3714
Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa ...................................................................................... 3715
Szerkesztő-műsorvezető....................................................................................... 3714
Könyv- és lapkiadó szerkesztője ......................................................................................................... 2615
Szerkesztőrajzoló ................................................................................................. 3194
Könyvkiadói szerkesztőségi dokumentátor ............................................................................... 3715
Szerkesztőségi ügyintéző titkár............................................................................ 4199
Szerkesztőségvezető............................................................................................. 1339
Szerkezetépítő mérnök......................................................................................... 2124
Acél- és könnyűfém- szerkezeti technikus ............................................................................................. 3117
Szerparancsnok .................................................................................................... 5362
Szerszámgazdálkodó............................................................................................ 3153
Szerszámkészítő.................................................................................................. 7422
Szerszámmérnök .................................................................................................. 2117
Seprű- és szerszámnyélkészítő............................................................................................. 7349
Szerves-, szervetlenvegyianyag-gyártó................................................................ 8133
Szerveskémikus.................................................................................................... 2144
Szervesvegyipari mérnök..................................................................................... 2115
Szervetlen-vegyipari mérnök ............................................................................... 2115
Szervetlenkémikus ............................................................................................... 2144
Szerves-, szervetlenvegyianyag-gyártó ............................................................................... 8133
Szervezési és számítástechnikai kisszervezet vezetője........................................ 1421
Szervezési főosztály, osztály vezetője ................................................................. 1349
Forgalomirányító és szervező................................................................................................................ 5219
Humánpolitikai szervező ............................................................................................................... 2523
Információrendszer- szervező................................................................................................................ 2131
Kiállítási szervező................................................................................................................ 3622
Kulturális szervező ............................................................................................................... 2614
Külgazdasági szervező................................................................................................................ 2517
Kereskedelmi szervező ............................................................................................................... 2517
Pénz- és hitelgazdasági szervező ............................................................................................................... 2513
Szállítmányozási szervező (export, import) ..................................................................................... 2517
Számítástechnikai szervező ............................................................................................................... 2132
Számítástechnikai belső szervező................................................................................................................ 2132
Szociális szervező................................................................................................................ 2310
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Szociális
Utazási tanácsadó,
Ipari
Kulturális

szervező (középiskolai végzettséggel)................................................................. 3319
szervező, idegenforgalmi ügyintéző.................................................................. 3641
szervező mérnök .................................................................................................. 2129
szervező munkatárs ........................................................................................... 3713
Szervező technikus............................................................................................... 3129
Színházi szervezőtitkár ....................................................................................................... 2614
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Finommechanikai karbantartó és

Szerviz-üzemmérnök ........................................................................................... 2129
Szervizmester ....................................................................................................... 7431
szervizműszerész.................................................................................................. 7442
Szervizszerelő ...................................................................................................... 7439
Szerviztechnikus .................................................................................................. 3129
Szerzeményezési és feldolgozóosztály vezetője.................................................. 1335
Szerzetes............................................................................................................... 3730
Szerzetes (oktatással, ápolással foglalkozók nélkül) ........................................... 2640
Szerződéses elszámoltató..................................................................................... 4119
Szesz-, szeszesital-gyártó .................................................................................. 7221
Szeszdenaturáló.................................................................................................... 7221
Szeszdesztilláló .................................................................................................... 7221
Szeszerjesztő ........................................................................................................ 7221
Szeszfőző.............................................................................................................. 7221
Szeszipari szeparátorkezelő ................................................................................. 8112
Szeszipari technikus............................................................................................. 3113
Szeszipari vákuumdobszűrő-kezelő..................................................................... 8112
Szesziparimoslék-égető........................................................................................ 7221
szélező .................................................................................................................. 7524
Szén-flotáló, széniszap-ülepítő ............................................................................ 8132
szénadagoló-kezelő .............................................................................................. 8222
Széndioxidkompresszor-kezelő ........................................................................... 8135
Szénelőkészítő...................................................................................................... 7119
Szénelőkészítő gép kezelője ................................................................................ 8219
széniszap-ülepítő .................................................................................................. 8132
Szénmonoxidkonverzió-kezelő............................................................................ 8135
Szénmosó ............................................................................................................. 8132
Szénőrlőmalom-kezelő (hőerőművi) ................................................................... 8222
Szénsavmosó-kezelő ............................................................................................ 8135
Szénszárító ........................................................................................................... 8132
Széntörő-kezelő.................................................................................................... 8132
Szépségápolási szalon vezetője (kisszervezeti) ................................................... 1422
Szépségszalon-vezető (kisszervezeti) .................................................................. 1422
Szifonpatrongyártó gépkezelő ............................................................................. 8199
szigetelő................................................................................................................ 7631
szigetelő ............................................................................................................... 7631
szigetelő................................................................................................................ 7631
szigetelő................................................................................................................ 7631
szigetelő és szolgáltató kisszervezet vezetője...................................................... 1413
szigetelőgyártó ..................................................................................................... 8149
Szíjgyártó ............................................................................................................ 7332
szíjgyártó .............................................................................................................. 7332
szíjgyártó .............................................................................................................. 7332
szíjgyártó .............................................................................................................. 7332
Szíjgyártó szabász ................................................................................................ 7332
Sziklafigyelő......................................................................................................... 7115
Sziklazúzógép-kezelő........................................................................................... 8211
Szikraforgácsoló................................................................................................... 7423
szikvízgyártó....................................................................................................... 7224
Szikvízkészítő, -töltő............................................................................................ 7224
szilárdásvány-kitermelő foglalkozások............................................................ 7119
Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő.................................................................. 8211
Szilikátipari technikus.......................................................................................... 3115
színes kemigráfus automarató.............................................................................. 7353
színes retusőr........................................................................................................ 5341
Színesaszfalt-bedolgozó....................................................................................... 7641
Színesaszfaltfőző.................................................................................................. 7641
színesfém-kohászati olvasztár........................................................................... 7412
Színesfémhulladék-préselőgép kezelője .............................................................. 8191
Színesfémolvasztár............................................................................................... 7412
Színesfémöntő (alumínium nélkül)...................................................................... 7415
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Csapadékvíz elleni
Építmény- és épületSav, korrózió és lúg elleni
Talajvíz elleni fólia- és műanyag
Magas- és mélyépítmény
Építőanyag-ipari

Üdítőital-, ásványvíz-,
Egyéb
Fekete és
Fekete-fehér,
Vas- és
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Színesfénykép-nagyító, -másoló.......................................................................... 5341
Színesnegatív és -dia-előhívó, -rögzítő................................................................ 5341
Színespozitív-előhívó........................................................................................... 5341
Színespozitív-utókezelő ....................................................................................... 5341
Fekete-fehér fénykép barnító, színező.................................................................................................................. 5341
Felsőbőr színező.................................................................................................................. 8124
Gyakorlatos színész .................................................................................................................. 3721
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Prózai színész .................................................................................................................. 2631
Segéd- színész .................................................................................................................. 3721
Színész, előadóművész, bábművész.................................................................. 2631
Színház- és mozidíszletács, zsaluzóács................................................................ 7612
Színházi cipész ..................................................................................................... 7335
Színházi fodrász ................................................................................................... 5311
Színházi jegyszedő............................................................................................... 9123
Színházi kikészítő................................................................................................. 5312
Színházi öltöztető ................................................................................................. 5349
Színházi pénztáros................................................................................................ 4213
Színházi rendező .................................................................................................. 2626
Színházi ruhatáros ................................................................................................ 9123
Színházi segédrendező ......................................................................................... 3722
Színházi szervezőtitkár......................................................................................... 2614
Színházi titkár....................................................................................................... 3601
Színházigazgató.................................................................................................... 1312
Szinikritikus ......................................................................................................... 2616
Szinkronvágó ....................................................................................................... 5342
Színműíró ............................................................................................................. 2621
Színpadmester, porondmester.............................................................................. 2190
Szintes .................................................................................................................. 7119
Színválogató......................................................................................................... 7119
Köztisztasági szippantógép-kezelő............................................................................................. 8332
Településtisztasági szippantógép-kezelő ........................................................................................... 8332
Szirupkonyha-kezelő............................................................................................ 7224
Lószőrszitaszövő, szitakészítő ........................................................................................................... 7511
Szitanyomógép-kezelő......................................................................................... 8127
Szitanyomósablon-készítő ................................................................................... 7353
Csiszolószemcse- szitáló.................................................................................................................... 8141
Szivarbábkészítő (kézi) ........................................................................................ 7230
Szivarfonó (kézi).................................................................................................. 7230
Szivargyűrűző ...................................................................................................... 7230
Szivarkészítő ........................................................................................................ 7230
Mélyfúrási szivattyú- és vízállomás-kezelő ........................................................................... 7111
Árvízvédelmi szivattyúgépész .................................................................................................... 8233
Belvízvédelmi szivattyúgépész .................................................................................................... 8233
Öntözési szivattyúgépész .................................................................................................... 8233
Ammóniagyári gázkeringető- szivattyú-kezelő.................................................................................................... 8135
Ammónia- és karbonát- szivattyú-kezelő.................................................................................................... 8135
Rézlúgberendezés- és szivattyúkezelő..................................................................................................... 8135
Üveghúzó-gép- szivattyúkezelője .................................................................................................. 8143
Hoko töménysavüzemi szivattyú kezelője ................................................................................................. 8135
Szivattyúszerelő ................................................................................................... 7439
Szívókotrógép-kezelő........................................................................................... 8324
Buldózer- és szkreper- (földtoló- és földnyeső-) kezelő ........................................................... 8321
Gazdaasszony, szobaasszony....................................................................................................... 5125
Szobafestő és mázoló, tapétázó............................................................................ 7635
Szállodai szobafőnök ........................................................................................................... 1354
Szállodai szobafőnök (vezetői funkció nélkül).................................................................... 3643
Szobafőnökség-vezető ......................................................................................... 1325
Szobalány ............................................................................................................ 9115
Szoboröntő (öntödei)............................................................................................ 7415
Bronzműves és szoboröntő (művészeti) ........................................................................................ 3729
Szobrászművész................................................................................................... 2623
Szociális asszisztens............................................................................................ 3311
Szociális ápoló, gondozó .................................................................................... 3313
Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző ........................................................... 3315
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője.................................... 1133
Területi emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője................................... 1233
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szerv (pl. Vakok Orsz. Szöv., Máltai
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Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Üdvhadsereg, Orsz. Családsegítő Közp., LAÉT, Orsz. Egészségbizt. P.) országos vezetője ..................... 1133
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szerv (pl. Vakok Orsz. Szöv., Máltai
Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Üdvhadsereg, Orsz. Családsegítő Közp., LAÉT, Megyei [Főv.] Egészségbizt. P. és kirendeltségek)
megyei, települési vezetője ............................................................................... 1233
Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szervezet középszintű vezetője ................................. 1133
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Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szervezet megyei, települési szervének
középszintű vezetője (főosztály-, osztályvezetője)........................................... 1233
Egyéb szociális foglalkozások ....................................................................................... 3319
Szociális gondozó ................................................................................................ 3313
Szociális munkás ................................................................................................ 2321
Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai,
rehabilitációs tanácsadó) ................................................................................ 2322
Szociális otthon igazgatója................................................................................... 1312
Szociális szakasszisztens...................................................................................... 3311
Szociális szakgondozó ......................................................................................... 3313
Szociális szervező ................................................................................................ 2310
Szociális szervező (középiskolai végzettséggel) ................................................. 3319
Szociális szolgáltatási foglalkozások (pl. falugondnok,
házi gondozó)................................................................................................... 5330
Egészségügyi és szociális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök,
ügyvezető igazgató, menedzser)..................................................................... 1423
Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység
vezetője ............................................................................................................. 1333
Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl. szociálpedagógus, vállalati, intézményi szakoktató,
oktatási szinttől függetlenül) .......................................................................... 2499
Szociálpolitikai osztály vezetője.......................................................................... 1343
Szociálpolitikus................................................................................................... 2310
Összehasonlító történeti szociológus........................................................................................................... 2545
Tömegkommunikáció- szociológus........................................................................................................... 2545
Szociológus, demográfus ................................................................................... 2545
Szociotechnikus (kérdező, kutatásszervező)........................................................ 2549
Szódás, szódavízkészítő....................................................................................... 7224
Szoftverfejlesztő, informatikus ......................................................................... 2133
Szoftverfejlesztő és szolgáltató kisszervezet vezetője......................................... 1421
Számítástechnikai szoftverüzemeltető ............................................................................................... 3139
Szolárium-kezelő és -üzemeltető ......................................................................... 5319
Szolfézstanár ........................................................................................................ 2499
Forgalmi szolgálattevő........................................................................................................ 5214
Külső forgalmi szolgálattevő......................................................................................................... 5214
Légiforgalmi szolgálattevő......................................................................................................... 3164
Rendelkező forgalmi szolgálattevő......................................................................................................... 5214
Szolgálatvezető váltókezelő................................................................................. 5223
Egyéb szolgáltatási foglalkozások ................................................................................ 5399
Egyszerű, szolgáltatási jellegű foglalkozások.................................................................... 9150
Befektetési és szolgáltatási kisszervezet vezetője ....................................................................... 1421
Fuvarozási és szolgáltatási kisszervezet vezetője ....................................................................... 1416
Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen
termelésirányítója ........................................................................................... 1358
Egyéb termelői, szolgáltatási tevékenységet folytató részegységek vezetői.............................. 1339
Általános szolgáltató építőipari szövetkezet vezetője (kisszervezeti).................................. 1413
Családsegítő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1423
Egészségvédő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1423
Építőipari ellátó és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1413
Építőipari termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1413
Építő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1413
Fuvarvállaló és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1416
Idegenforgalmi és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1416
Informatikai és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1421
Ipari termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1412
Kegyeleti kereskedelmi és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1422
Kereskedelmi és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1414
Magas- és mélyépítmény-szigetelő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1413
Mezőgazdasági termelő és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1411
Nyelvoktató és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1424
Oktatási és szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1424
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Szállító és
Szoftverfejlesztő és
Ügynöki és
Reklám- és
Testépítő és

szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1416
szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1421
szolgáltató kisszervezet vezetője ......................................................................... 1421
szolgáltató tevékenységet végző kisszervezet vezetője....................................... 1421
szolgáltató tevékenységet végző kisszervezet vezetője....................................... 1422
Szomatopedagógus .............................................................................................. 2441
Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások....................................................... 5349
Szórakoztató táncos.............................................................................................. 2633
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Szórakoztató zenész ............................................................................................. 3724
Szótárszerkesztő................................................................................................... 2546
Szöggyártó............................................................................................................ 8192
szőlő- és borátvevő............................................................................................... 7222
Szőlőoltó, -metsző................................................................................................ 6115
Szőlőoltvány-előkészítő, -szedő, -osztályozó...................................................... 6115
Szőlőőr ................................................................................................................. 9210
Szőlőtermesztési szaktechnikus ........................................................................... 3124
Szőlőtermesztő.................................................................................................... 6115
szőlőtermesztő...................................................................................................... 6115
Szőlőválogató, -osztályozó .................................................................................. 6115
Szőnyeg-, kárpit-, függönytisztító........................................................................ 9116
szőnyegcsomózó .................................................................................................. 7313
szőnyegcsomózó .................................................................................................. 7313
Szőnyeggyártó...................................................................................................... 7319
Szőnyegpadló-burkoló ......................................................................................... 7634
Szőnyegszövő....................................................................................................... 7313
Szőnyegtisztító ..................................................................................................... 5316
Szőr- és tollfeldolgozó ........................................................................................ 7511
Szőrfonó ............................................................................................................... 7511
Szőrme-előkészítő................................................................................................ 7325
Szőrmeegyenlítő................................................................................................... 7325
Szőrmefejelő, -hasító, -nyíró................................................................................ 7324
szőrmefestő ......................................................................................................... 7324
Szőrmefilmnyomó, -csíkozó................................................................................ 7324
Szőrmehúsoló....................................................................................................... 7324
szőrmeipari foglalkozások................................................................................. 7329
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő........................................................... 7324
szőrmeipari technikus........................................................................................... 3115
Szőrmekaszáló ..................................................................................................... 7324
Szőrmekikészítő ................................................................................................... 7324
Szőrmekonfekció-szabász.................................................................................... 7325
szőrmekonfekcionáló ......................................................................................... 7325
Szőrmenyíró ......................................................................................................... 7324
Szőrmerámázó...................................................................................................... 7324
Szőrmesapka-készítő............................................................................................ 7325
Szőrmeszügyelő, -körülnyíró............................................................................... 7324
Szőrmetisztító....................................................................................................... 5316
Szőrmevarró ......................................................................................................... 7325
Szőrmosó.............................................................................................................. 7511
Szörpfőző ............................................................................................................. 7224
Szörpkészítő ......................................................................................................... 7224
Szőrszárító............................................................................................................ 7511
szövegszerkesztő................................................................................................. 7351
szövegszerkesztő.................................................................................................. 7351
Szövethuzat-bevonó............................................................................................. 7343
Szövettani laboratóriumi asszisztens ................................................................... 3232
Szövettenyésztő.................................................................................................... 6129
Szövő.................................................................................................................... 7313
szövő..................................................................................................................... 7313
szövő..................................................................................................................... 7313
szövő..................................................................................................................... 7313
szövőgép kezelője ................................................................................................ 7313
Szövőgépszerelő................................................................................................... 7439
Szuperintendens ................................................................................................... 1134
Szurdopedagógus ................................................................................................. 2441
Szűcs, szőrmekonfekcionáló.............................................................................. 7325
Szülész-nőgyógyász............................................................................................. 2212
Szülésznő ............................................................................................................. 3242
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Dextróz(cukorlé) -szűrő, -bepárló .................................................................................................... 7221
Reonitmosó, -szűrő, -semlegesítő.............................................................................................. 8133
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Tablóellenőr ......................................................................................................... 4119
Tagozatvezető (oktatási részegységnél)............................................................... 1334
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Személyi és

takarító.................................................................................................................. 9111
takarító ................................................................................................................ 9111
takarító.................................................................................................................. 9111
takarító.................................................................................................................. 9111
takarító.................................................................................................................. 9119
takarító.................................................................................................................. 9119
takarító.................................................................................................................. 9111
takarító.................................................................................................................. 9112
Takarító kisszövetkezet vezetője ......................................................................... 1422
takarító szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök,
ügyvezető igazgató, menedzser)..................................................................... 1422
takarító szolgáltatási tevékenységet folytató részegység
vezetője ............................................................................................................. 1332
Takarító szolgáltató kisszervezet vezetője........................................................... 1422
takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások ...................................... 9119
Takarítók művezetője........................................................................................... 1358
Takarmánygazdálkodási mérnök ......................................................................... 2125
Takarmánykeverő ................................................................................................ 6129
Takarmánykeverő molnár .................................................................................... 7215
Takarmánykeverő-üzemi gépész ......................................................................... 8293
Takarmányos........................................................................................................ 6129
Takarmányrakodó ................................................................................................ 6129
Takarmánytápgyártó ............................................................................................ 7213
Takács .................................................................................................................. 7313
talajjavítási brigád vezetője.................................................................................. 1351
talajjavítási foglalkozások ................................................................................. 6412
Talajjavítási gépkezelő......................................................................................... 8319
talajjavító.............................................................................................................. 6412
Talajjavító-munkás............................................................................................... 6412
Talajmintavevő..................................................................................................... 7111
Talajtömörítő (sima és juhláb-) henger kezelője ................................................. 8321
Talajvédelmi, talajjavítási foglalkozások ........................................................ 6412
Talajvédelmi munkás ........................................................................................... 6412
Talajvíz elleni fólia- és műanyag-szigetelő ......................................................... 7631
Talajvízkút-észlelő ............................................................................................... 8233
Talicskakészítő..................................................................................................... 7345
Talpbélés-beragasztó............................................................................................ 8124
talpfúró ................................................................................................................. 7113
talpkenő ................................................................................................................ 8124
tanácsadó............................................................................................................. 2331
tanácsadó............................................................................................................. 2332
tanácsadó .............................................................................................................. 3320
tanácsadó kisszervezet vezetője........................................................................... 1421
tanácsadó kisszervezet vezetője........................................................................... 1423
tanácsadó kisszervezet vezetője........................................................................... 1424
tanácsadó kisszervezet vezetője........................................................................... 1421
tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző .............................................. 3641
tanácselnök........................................................................................................... 1122
tanácselnöke, tanácselnök-helyettese................................................................... 1222
tanár...................................................................................................................... 2431
tanár...................................................................................................................... 2410
tanár...................................................................................................................... 2410
tanár...................................................................................................................... 2441
tanár...................................................................................................................... 2422
tanár...................................................................................................................... 2422
tanár/nevelő .......................................................................................................... 2439
tanár, oktató........................................................................................................ 2421
tanár, oktató (pl. egyetemi, főiskolai tanár, docens,
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tanársegéd)....................................................................................................... 2410
Általános iskolai tanár, tanító ........................................................................................................ 2431
Egyetemi/főiskolai tanársegéd............................................................................................................. 2410
Tandemhengerlőmű kezelője............................................................................... 8191
Tangazdaság-vezető............................................................................................. 1334
Általános iskolai idegennyelv-oktató tanító..................................................................................................................... 2431
Általános iskolai tanár, tanító.................................................................................................................... 2431
Általános iskolai tanító-hitoktató ..................................................................................................... 2431
Tanműhelyvezető................................................................................................. 1334
Tanninkészítő ....................................................................................................... 7331
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Pedagógiai szakértő,

Tanszékvezető, tanszékvezető-helyettes.............................................................. 1334
Tanulmányi felügyelő .......................................................................................... 2491
tanulmányi felügyelő.......................................................................................... 2491
Tanulmányi hivatal vezetője ................................................................................ 1334
Tanulmányi osztály vezetője................................................................................ 1334
tanuló.................................................................................................................... 8363
Tanüzemvezető .................................................................................................... 1334
tapétázó................................................................................................................. 7635
Tapétázó (falkárpitozó) ........................................................................................ 7635
targonca vezetője.................................................................................................. 8343
targonca vezetője.................................................................................................. 8343
targonca vezetője.................................................................................................. 8343
targonca vezetője.................................................................................................. 8343
Targoncaszerelő ................................................................................................... 7439
Targoncavezető .................................................................................................. 8343
Tarifőr................................................................................................................... 4119
Tartálytöltő gép kezelője...................................................................................... 8240
Tartósító (konzervipari) mérnök .......................................................................... 2113
Tartósítóipari hűtőgépkezelő................................................................................ 8111
Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó ................................... 7212
Tartósítóipari technikus........................................................................................ 3113
tartozékszerelő...................................................................................................... 7445
Taxióra-javító műszerész ..................................................................................... 7441
Taxivezető ............................................................................................................ 8355
Táblaellenőr.......................................................................................................... 4220
Táblagömbölyítő .................................................................................................. 7354
táblakezelő............................................................................................................ 8135
táblakezelő............................................................................................................ 8135
táblakezelő............................................................................................................ 8135
táblakezelő............................................................................................................ 8135
táblakezelő............................................................................................................ 8131
táblázó .................................................................................................................. 7216
táblázó .................................................................................................................. 5229
Tábori lelkész ....................................................................................................... 2640
Tájékoztatási, arculati menedzser ........................................................................ 3622
Tájékoztatási és bibliográfiai osztály vezetője..................................................... 1335
tájékoztató központ igazgatója (kisszervezeti) .................................................... 1425
Tájékoztató levéltáros .......................................................................................... 2612
Tájépítész ............................................................................................................. 2123
tálaló, konyhai kisegítő ........................................................................................ 9114
tálca- és béléstest-elhelyező ................................................................................. 7614
támfelelős ............................................................................................................. 7119
Támpontkézbesítő ................................................................................................ 5231
Tánckari tag.......................................................................................................... 2633
táncművész.......................................................................................................... 2633
táncos.................................................................................................................... 2633
Táncpartner .......................................................................................................... 5319
Táncpedagógus..................................................................................................... 2633
Tápkeverő............................................................................................................. 6129
Táplálkozási és dietetikai szaktanácsadó ............................................................. 2223
Tápszergyártó....................................................................................................... 8134
tápszert készítő ..................................................................................................... 8134
tárgyieszköz-gazdálkodó...................................................................................... 3154
Társadalombiztosítási ellenőr, revizor ................................................................. 2518
társadalombiztosítási ügyintéző ....................................................................... 3604
társadalomtudományi foglalkozások ............................................................... 2549
Társasházkezelő ................................................................................................... 3613
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Belföldi társasutazási ügyintéző......................................................................................... 3641
Külföldi társasutazási ügyintéző......................................................................................... 3641
Strandkalap-, táska-készítő......................................................................................................... 7329
Táskajavító, -készítő ............................................................................................ 7333
Távbeszélőállomás-szerelő .................................................................................. 5234
Távbeszélő-hálózati osztály vezetője................................................................... 1327
Távbeszélőkábelvonal-bejáró .............................................................................. 5234
Távbeszélőkészülék-szerelő, -javító .................................................................... 5234
Távbeszélőközpont-fenntartó műszerész............................................................. 5234
Távbeszélőközpont-javító és -szerelő.................................................................. 5234
Távbeszélőközpont művezetője........................................................................... 1356
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Helyközi távbeszélőközpont üzemvezetője......................................................................... 1327
Távbeszélőüzem vezetője .................................................................................... 1327
Távbeszélőzsinór-javító ....................................................................................... 5234
Távfűtési hőközpont-kezelő................................................................................. 8229
Távhőellátó berendezés kezelője ......................................................................... 8229
Távirat- és expresszkézbesítő............................................................................... 5231
Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfelvevő)..................................................................................................... 4292
Táviratközvetítő ................................................................................................... 3612
Távírókezelő......................................................................................................... 3612
Távkábel-kiegyenlítő műszerész.......................................................................... 5234
Távkábelszerelő.................................................................................................... 5234
Távközlési foglalkozású..................................................................................... 5234
Távközlési forgalomellátó.................................................................................... 5234
Távközlésihálózat-építő üzem vezetője ............................................................... 1327
Távközlési igazgatóság igazgatója....................................................................... 1327
Távközlési kisszervezet vezetője ......................................................................... 1417
Távközlési körzetmester ...................................................................................... 5234
Távközlési kutató ................................................................................................. 2121
Postai távközlési művezető............................................................................................. 1356
Távközlési osztály vezetője ................................................................................. 1327
Távközlési portalanító.......................................................................................... 5239
Távközlési technikus............................................................................................ 3121
Távközlési tervező és kivitelező kisszervezet vezetője ....................................... 1417
Távközlési üzem vezetője .................................................................................... 1327
Távközlési vonalfelvigyázó ................................................................................. 5234
Távközlésiberendezés-fenntartási művezető ....................................................... 1356
Távközlésihálózat-építési művezető .................................................................... 1356
Távközlésihálózat-építő kisszövetkezet vezetője ................................................ 1417
Távközlésihálózat-tervező és kivitelező kisszervezet vezetője ........................... 1417
Távközléstechnikai műszerész............................................................................. 5234
Távoktató kisszervezet vezetője .......................................................................... 1424
Villamoshálózati távvezeték- és kábelszerelő.................................................................................. 7445
Tbc és pulmonológiai szakgondozás orvosa........................................................ 2212
Teázó üzletvezetője (kisszervezeti) ..................................................................... 1415
Általános iskolai technikatanár ........................................................................................................ 2431
Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus............................................................................................................... 3117
Állat-egészségügyi technikus............................................................................................................... 3124
Bányaipari aknász technikus............................................................................................................... 3111
Bányavillamossági technikus............................................................................................................... 3118
Bányászati technikus ............................................................................................................. 3111
Borászati technikus............................................................................................................... 3113
Bor- és üdítőipari technikus............................................................................................................... 3113
Bőripari technikus............................................................................................................... 3114
Bőrkonfekció-ipari technikus............................................................................................................... 3114
Bőrvegyipari és szőrmeipari technikus............................................................................................................... 3115
Bűnügyi technikus............................................................................................................... 3525
Cipőipari technikus............................................................................................................... 3114
Cukoripari technikus............................................................................................................... 3113
Dohányipari technikus............................................................................................................... 3113
Elektronikai technikus............................................................................................................... 3121
Energia-átviteli technikus............................................................................................................... 3117
Energiaelosztási technikus............................................................................................................... 3118
Erdő- és természetvédelmi technikus ............................................................................................................. 3125
Erdőművelési technikus............................................................................................................... 3125
Erősáramú villamosipari technikus ............................................................................................................. 3118
Élelmiszer-ipari technikus ............................................................................................................. 3113
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Élelmiszer-ipari környezetvédelmi
ÉpítészÉpületgépészeti
Fa- és könnyűipari
Faipari
Faiskolai
Festőanyag
Fém- és energiaipari környezetvédelmi
Fluidumkitermelő
FogFöldmérő

technikus............................................................................................................... 3126
technikus ............................................................................................................. 3123
technikus............................................................................................................... 3123
technikus ............................................................................................................. 3114
technikus............................................................................................................... 3114
technikus............................................................................................................... 3124
technikus............................................................................................................... 3115
technikus............................................................................................................... 3126
technikus............................................................................................................... 3111
technikus ............................................................................................................. 3248
technikus............................................................................................................... 3112

Földnyilvántartó
Gázgyártó és gázelosztási
Földmérő és térinformatikai
Geológiai környezetvédelmi
GépészGépészeti környezetvédelmi
Gépgyártás-technológiai
Gépipari automatizálási
Gépjármű-üzemeltetési
Gépkenési
Gumiipari
Gyengeáramú villamosipari
Gyógyszeripari
Hajózási
Híradástechnikai
Hőerő-gépészeti
Hulladékkezelő
Húsipari
Jelzőberendezés
Karbantartó
Kertművelő
Kohászati
Kőolaj-finomító
Kőolaj- és gázfúró
Kőolajipari
Környezetvédelmi
Közlekedésépítő-környezetvédő
Közlekedési
Légiközlekedési
Magasépítő
Mezőgazdasági
Mélyépítő
Mélyfúró
Motor- és vontatási
Műanyagipari
Műemléki fenntartó
Műszer- és irányítástechnikai
Növényolaj-ipari
Nyomdaipari
Öntözési
Papíripari
Postaforgalmi
Radarberendezés
Ruhaipari
Sütő- és cukrászSzabályozástechnikai
Szellőztetési
Szervező
Szeszipari
Szilikátipari
Tartósítóipari
Távközlési
Tejipari
Településfejlesztési
Települési környezetvédelmi
Természetvédelmi

technikus............................................................................................................... 3112
technikus............................................................................................................... 3115
technikus ............................................................................................................. 3112
technikus............................................................................................................... 3126
technikus ............................................................................................................. 3117
technikus............................................................................................................... 3126
technikus............................................................................................................... 3117
technikus............................................................................................................... 3117
technikus............................................................................................................... 3122
technikus............................................................................................................... 3117
technikus............................................................................................................... 3115
technikus ............................................................................................................. 3121
technikus............................................................................................................... 3115
technikus............................................................................................................... 3122
technikus............................................................................................................... 3121
technikus............................................................................................................... 3117
technikus............................................................................................................... 3126
technikus............................................................................................................... 3113
technikus............................................................................................................... 3122
technikus............................................................................................................... 3129
technikus............................................................................................................... 3124
technikus ............................................................................................................. 3116
technikus............................................................................................................... 3115
technikus............................................................................................................... 3111
technikus............................................................................................................... 3115
technikus ............................................................................................................. 3126
technikus............................................................................................................... 3126
technikus ............................................................................................................. 3122
technikus............................................................................................................... 3122
technikus............................................................................................................... 3123
technikus ............................................................................................................. 3124
technikus............................................................................................................... 3123
technikus............................................................................................................... 3111
technikus............................................................................................................... 3122
technikus............................................................................................................... 3115
technikus............................................................................................................... 3126
technikus............................................................................................................... 3121
technikus............................................................................................................... 3113
technikus............................................................................................................... 3114
technikus............................................................................................................... 3124
technikus............................................................................................................... 3114
technikus............................................................................................................... 3122
technikus............................................................................................................... 3121
technikus............................................................................................................... 3114
technikus............................................................................................................... 3113
technikus............................................................................................................... 3121
technikus............................................................................................................... 3117
technikus............................................................................................................... 3129
technikus............................................................................................................... 3113
technikus............................................................................................................... 3115
technikus............................................................................................................... 3113
technikus............................................................................................................... 3121
technikus............................................................................................................... 3113
technikus............................................................................................................... 3123
technikus............................................................................................................... 3126
technikus............................................................................................................... 3125
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Textilipari
Tüzelőanyag
Üveggyártási
Üzemeltető
Vasútforgalmi
VegyészVegyipari környezetvédelmi
Világítási
Villamos gépet és készüléket gyártó
Villamosipari
Villamossági műszerezési
Villamosvasúti

technikus............................................................................................................... 3114
technikus............................................................................................................... 3115
technikus............................................................................................................... 3114
technikus............................................................................................................... 3129
technikus............................................................................................................... 3122
technikus ............................................................................................................. 3115
technikus............................................................................................................... 3126
technikus............................................................................................................... 3118
technikus............................................................................................................... 3118
technikus............................................................................................................... 3118
technikus............................................................................................................... 3118
technikus............................................................................................................... 3122
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technikus (magasfeszültségű) .............................................................................. 3118
technikus............................................................................................................... 3129
technikusok ......................................................................................................... 3129
technológiai mérnök............................................................................................. 2116
Technológiai szerelő ............................................................................................ 7621
technológus .......................................................................................................... 3123
technológus .......................................................................................................... 3155
Teflonfújó............................................................................................................. 8199
tehenész ................................................................................................................ 6132
Tehenész, tehéngondozó...................................................................................... 6132
teherfelvonó-kezelő.............................................................................................. 8342
Teherfelvonó-szerelő ........................................................................................... 7623
teherforgalmi főosztály, osztály vezetője............................................................. 1326
Teherfuvarozó kisszervezet vezetője ................................................................... 1416
Tehergépkocsi-vezető......................................................................................... 8356
Teherszállító motorcsónak vezetője..................................................................... 8364
tehéngondozó ....................................................................................................... 6132
Tej-, tejszínpasztőröző és -sterilező ..................................................................... 7214
tejátvevő ............................................................................................................... 7214
Tejelszámoló ........................................................................................................ 5115
Tejfejtő ................................................................................................................. 7214
Tejfeldolgozó....................................................................................................... 7214
Tejföl- és túrókészítő............................................................................................ 7214
Tejházi munkás .................................................................................................... 6132
Tejipari technikus................................................................................................. 3113
Tejkezelő (alapanyag-átvevő).............................................................................. 5115
Tejkezelő (halgazdaságban)................................................................................. 6319
Tejleszívató, -felöntő............................................................................................ 7214
Tejmester.............................................................................................................. 6132
Tejporgyártó üzemmérnök................................................................................... 2113
Tejporkészítő........................................................................................................ 7214
tejszínpasztőröző és -sterilező.............................................................................. 7214
Tekercselő ............................................................................................................ 7445
tekercselő.............................................................................................................. 7445
tekercselő.............................................................................................................. 7445
tekercselő.............................................................................................................. 7445
Tekercskötöző ...................................................................................................... 7445
Tekercsszigetelő................................................................................................... 7445
Tekercsvágógép-vezető........................................................................................ 8126
Teknőkészítő ........................................................................................................ 7349
Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfelvevő) ........................................... 4292
Telefonállomás-szerelő ........................................................................................ 5234
Telefonhálózat-építő és -tervező kisszervezet vezetője....................................... 1417
Telefonhálózat-építő kisszervezet vezetője ......................................................... 1417
Telefonközpontos................................................................................................. 4292
Telefontechnikai kisszervezet vezetője................................................................ 1417
telep, lerakat, kirendeltség, raktárház vezetője .................................................... 1324
Telepített idegenvezető ........................................................................................ 3642
Telepkezelő törpe vízi erőműben......................................................................... 8224
telepőr.................................................................................................................. 9122
telepőr................................................................................................................... 9122
Település-üzemmérnök........................................................................................ 2123
Településfejlesztési technikus.............................................................................. 3123
Településfejlesztő és -üzemeltető mérnök........................................................... 2123
Településgazdasági üzemgazdász........................................................................ 2515
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Települési környezetvédelmi technikus............................................................... 3126
Városi, települési múzeum vezetője ................................................................................. 1335
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telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfelvevő)............................................................ 4292
Teljesítménykiértékelő......................................................................................... 4129
teljesítménymérő.................................................................................................. 3155
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Temetésrendező ................................................................................................... 5354
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Területi emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb
szervezet vezetője .......................................................................................... 1233
Területi értékesítési vezető................................................................................... 1341
Területi főmérnök................................................................................................. 1346
Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője ................. 1232
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Területi koordinációs iroda vezetője.................................................................... 1231
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területkezelő ......................................................................................................... 5364
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tervező .................................................................................................................. 2118
tervező .................................................................................................................. 2123
tervező .................................................................................................................. 2624
tervező .................................................................................................................. 2121
tervező .................................................................................................................. 3622
tervező .................................................................................................................. 3155
tervező .................................................................................................................. 2624
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tervező mérnök..................................................................................................... 2129
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vezetője.............................................................................................................. 1422
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testnevelő tanár..................................................................................................... 2421
Testőr................................................................................................................... 5365
Tetováló................................................................................................................ 5312
Tetőbádogos ......................................................................................................... 7633
Tetőfedő............................................................................................................... 7632
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Textilgőzölő ......................................................................................................... 7315
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Textilhulladék-felvásárló ..................................................................................... 5115
Textilipari addírozó.............................................................................................. 7315
Egyéb textilipari foglalkozások..................................................................................... 7319
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Textilkézinyomó .................................................................................................. 7315
Textilkonfekció-ipari szabász ........................................................................... 7322
Textilmángorló..................................................................................................... 7315
Textilművész........................................................................................................ 2624
Textilsterilizáló..................................................................................................... 7319
Textilszárítógép-kezelő........................................................................................ 8121
Textiltechnikus..................................................................................................... 3114
Textiltűzőgép-kezelő............................................................................................ 8121

l.

T

20

11

Földmérő és
Földmérő és
Légi-

.j
an

uá

r1

-tő

Textilválogató ...................................................................................................... 7319
Textilvésnök......................................................................................................... 7522
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Téglaégető ............................................................................................................ 8149
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Téglapréselő ......................................................................................................... 8149
Téglaszárító gép kezelője..................................................................................... 8149
Témavezető mérnök............................................................................................. 2129
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Térfőnök............................................................................................................... 3165
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térképező-mérnök................................................................................................. 2112
Térképész ............................................................................................................. 2146
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Térképésztechnikus.............................................................................................. 3112
Térképtárkezelő.................................................................................................... 4123
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térmester ............................................................................................................... 5359
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Tiflopedagógus..................................................................................................... 2441
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titkár...................................................................................................................... 3601
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titkár...................................................................................................................... 4191
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Titkárnő .............................................................................................................. 4191
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Tollbálaporoló ...................................................................................................... 7511
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Tollegalizáló......................................................................................................... 7511
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tollfeldolgozó....................................................................................................... 7511
Tollfosztó ............................................................................................................. 7511
Tollmosó .............................................................................................................. 7511
Tollseprűkötő ....................................................................................................... 7511
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Tolmács-fordító iroda vezetője (kisszervezeti).................................................... 1421
tolmács kisszervezet vezetője .............................................................................. 1421
Tolólapjavító (kohászati) ..................................................................................... 7419
Tolóoszlopos targonca vezetője........................................................................... 8343
Tolópadkezelő...................................................................................................... 8191
Tolóvillás targonca vezetője ................................................................................ 8343
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Toronydaru-kezelő............................................................................................... 8341
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Triciklis fuvarozó ................................................................................................. 8359
Emblémázó és trikófestő............................................................................................................... 7315
Trolibuszvezető................................................................................................... 8354
Trükkmester ......................................................................................................... 3719
TTS-öntőgépkezelő.............................................................................................. 7351
Tubusgépkezelő ................................................................................................... 8199
Tudományfilozófus .............................................................................................. 2541
Tulajdonlap-előadó .............................................................................................. 4199
Hőerőművi turbina-segédberendezés kezelője........................................................................ 8222
Atomerőművi turbinafőgépész, -gépész...................................................................................... 8223
Hőerőművi turbinafőgépész, -gépész...................................................................................... 8222
Turbinamérnök..................................................................................................... 2117
Turistaszállás-vezető (1-2 személyes) ................................................................. 5121
Turistaszálló-vezető (kisszervezeti)..................................................................... 1415
Utazási, turisztikai vezető .................................................................................................. 1326
Turnusvezető szerkesztő ...................................................................................... 1339
Tejföl- és túrókészítő ............................................................................................................ 7214
Erdei tuskózógép-kezelő................................................................................................ 8312
Tüdőgondozói szakgondozó ................................................................................ 3222
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Tűzállófalazat-készítő kőműves........................................................................... 7611
Tűzállóidom-csiszoló ........................................................................................... 8149
Tűzállóidom-keverő............................................................................................. 8149
Tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő .............................................. 5351
Tüzeléstechnikai vegyszeres kazántisztító........................................................... 5351
Tüzeléstechnikus.................................................................................................. 3129
Tüzelő- és építőanyag-kereskedő......................................................................... 5111
Tüzelőanyag-technikus ........................................................................................ 3115
Gáz- és olaj- tüzelőberendezés minősítő, felülvizsgáló ............................................................ 3154
Tüzép-, gáztelepi eladó ........................................................................................ 5112
Tűzi, elektrolitikus rézfinomító............................................................................ 7419
Tűzmegelőzési előadó.......................................................................................... 5362
Tűzmester............................................................................................................. 7112
Tűzoltó................................................................................................................. 5362
Tűzoltókészülék-ellenőr....................................................................................... 7439
Tűzoltókészülék-javító......................................................................................... 7439
Bőrdíszműárukat gyártó gépi tűző ....................................................................................................................... 8123
Tűzödei ragasztó .................................................................................................. 8124
Tűzőnő.................................................................................................................. 7329
Tűzrendész.......................................................................................................... 3521
Tűzvédelmi előadó............................................................................................... 3521
Tűzzománcdísztárgy-készítő................................................................................ 7523
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Újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló .................................. 3212
Újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló ............................................... 3212
Ultrahanghegesztő................................................................................................ 7425
Univázszerelő....................................................................................................... 7614
Uránbányász......................................................................................................... 7119
Urbanisztikai mérnök........................................................................................... 2123
Urológus............................................................................................................... 2212
Uszálykormányos............................................................................................... 8361
Uszodai kabinos ................................................................................................... 9123
Uszodamester ....................................................................................................... 5372
Úszódaru-kezelő................................................................................................... 8341
Úszómester........................................................................................................... 5372
úszómunkagép kezelője ..................................................................................... 8324
Úszómunkagép-vezető......................................................................................... 8324
Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő ...................................................................... 8323
Út- vasút-, közmű- és mélyépítő gép kezelője..................................................... 8323
Útalapkészítő........................................................................................................ 7641
Utalványkézbesítő................................................................................................ 5231
utaskísérő.............................................................................................................. 5213
Utaskísérő, légiutas-kísérő................................................................................. 5213
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ügyintéző .............................................................................................................. 3629
ügyintéző .............................................................................................................. 3910
ügyintéző ............................................................................................................. 3606
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ügyintéző .............................................................................................................. 3315
ügyintéző .............................................................................................................. 3199
ügyintéző .............................................................................................................. 3191
ügyintéző ............................................................................................................. 3191
ügyintéző .............................................................................................................. 3641
ügyintéző ............................................................................................................. 3641
ügyintéző .............................................................................................................. 3619
ügyintéző k.m.n.................................................................................................... 3619
ügyintéző .............................................................................................................. 3605
ügyintéző .............................................................................................................. 3621
ügyintéző .............................................................................................................. 3621
ügyintéző .............................................................................................................. 3519
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ügyintézője ........................................................................................................... 3619
ügyintézők........................................................................................................... 3910
ügyintézők........................................................................................................... 3529
ügyintézők........................................................................................................... 3619
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ügyintézők........................................................................................................... 3519
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Ügyvéd................................................................................................................. 2535
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Szerkesztőségi
Kisvállalkozások gazdasági
Egyéb
Egyéb élet- és vagyonvédelmi
Egyéb gazdasági
Egyéb idegenforgalmi
Egyéb igazságszolgáltatási
Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési
Egyéb, magasan képzett
Egyéb műszaki
Egyéb pénzintézeti
TvHázaló
Kereskedelmi
Üzletkötő

Értékpapír

Egyéb
Számviteli és
Számítástechnikai és
Egészségügyi
Számítástechnikai
Üzemgazdász,
Szén-flotáló, széniszap-
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Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő....................................................... 8143
Üvegező ............................................................................................................... 7638
üvegező ................................................................................................................ 7638
üvegező ................................................................................................................ 7638
üvegező ................................................................................................................ 7638
üvegező ................................................................................................................ 7638
üvegező ................................................................................................................ 7638
Üvegfestő ............................................................................................................. 7524

-tő

l.

Ü, Ű

al
an

20

Derítő (üvegfestő,

11

Üveghengerlőgép-,

.j
an

uá

r1

Üvegfúvó.............................................................................................................. 7524
Üveggyári olvasztár ............................................................................................. 7524
Üveggyártási technikus........................................................................................ 3114
Üveggyártó.......................................................................................................... 7524
Üveggyöngykészítő.............................................................................................. 7524
Üvegházidísznövény-termesztő ........................................................................... 6116
Üvegházizöldség-termesztő ................................................................................. 6113
Üveghengerlőgép-, üveghűtőhengersor-beállító.................................................. 8143
Üveghúzó gép kezelője........................................................................................ 8143
Üveghúzó gép szivattyúkezelője ......................................................................... 8143
Üveghúzószekrény-kezelő ................................................................................... 8143
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Üzem- és munkaszervező .................................................................................... 2515
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üzemegység vezetője ........................................................................................... 1328
üzemegység vezetője ........................................................................................... 1326
üzemegység vezetője ........................................................................................... 1328
Üzemelszámoltató................................................................................................ 4119
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Üzemfenntartási főosztály, osztály vezetője........................................................ 1349
Üzemfizikus ......................................................................................................... 2141
Üzemgazdasági előadó......................................................................................... 2515
Üzemgazdasági osztály vezetője ......................................................................... 1342

yt

Üveget és

H

at

ál

Üzemfenntartási,
Balesetvédelmi és
Postaforgalmi ellenőrzési és
Postahivatali ellenőrzési és
Kézi- és gépi úttisztítási
Közlekedési
Szemétszállítási
Számítógép
Raktározási,

Egyéb

528

Mezőgazdasági
Államháztartási
Építésgazdasági
Nemzetközi szállítmányozási
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Település
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Üzemi tejátvevő ................................................................................................... 7214
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üzemmérnök......................................................................................................... 2125
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üzemmérnök......................................................................................................... 2112
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üzemmérnök......................................................................................................... 2113
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üzemmérnök......................................................................................................... 2114
üzemmérnök......................................................................................................... 2115
üzemmérnöke....................................................................................................... 2129
üzemmérnökség vezetője..................................................................................... 1328
Üzemrendész....................................................................................................... 3523
Üzemtechnikus..................................................................................................... 3129
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üzemvezető........................................................................................................... 1323
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üzemvezetője........................................................................................................ 1327
üzemvezetője........................................................................................................ 1328
Üzemviteli főosztály, osztály vezetője ................................................................ 1349
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Éttermi
Szállodai
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Étterem
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Kertvendéglő
Söröző
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Szállodai cukrászda
Szállodai salátabár
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üzletkötő............................................................................................................... 1341
üzletvezető............................................................................................................ 1324
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Körzetvezető vadász................................................................................................................... 1351
Vadász, vadtenyésztő......................................................................................... 6221
Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl. halőr).................................................. 9220
Vadbefogó............................................................................................................ 6221
Vadetető, vadtakarmányozó................................................................................. 6221
Vadgazdamérnök ................................................................................................. 2125
Egyéb vadgazdálkodási foglalkozások......................................................................... 6229
Vadgondozó ......................................................................................................... 6221
Vadőr.................................................................................................................... 9220
Vadetető, vadtakarmányozó ................................................................................................. 6221
Vadász, vadtenyésztő........................................................................................................ 6221
Vagonbuktató ....................................................................................................... 8349
Vagonkapcsoló..................................................................................................... 5222
Vagonkárpitos ...................................................................................................... 7343
Vagontöltő (bányászat) ........................................................................................ 8219
Könyvszakértő és vagyonértékelő kisszervezet vezetője.................................................................. 1421
Személyi- és vagyonkárrendező ................................................................................................ 3634
Pénz- és vagyonkezelő kisszervezet vezetője .................................................................... 1421
Vagyonőr............................................................................................................. 5366
Vagyonvédelmi és kármegelőzési kisszervezet vezetője .................................... 1421
Biztonsági és vagyonőr............................................................................................................... 5366
Vagyonvédelmi és kármegelőzési kisszervezet vezetője .................................... 1421
Elektromos és mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelője ....................................................................... 7449
Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézők................................................................................ 3529
Vajkészítő............................................................................................................. 7214
Vajköpülő félautomata gép kezelője.................................................................... 8111
Vakoló kőműves .................................................................................................. 7611
Egyéb vallási foglalkozások .......................................................................................... 3730
Valutapénztáros.................................................................................................... 4211
Vanádium-előállító............................................................................................... 7419
Varga .................................................................................................................... 7335
Cirkusz- és varieté-segédrendező............................................................................................ 3722
Cirkusz- és varietérendező ...................................................................................................... 2626
Varratmentescső-hengerész ................................................................................. 7414
Matrachuzatszabó, -varró .................................................................................................................... 7343
Gumikempingáru- varró, -javító......................................................................................................... 7525
Varrodai gépkezelő .............................................................................................. 8122
Kötő- és varrógépműszerész............................................................................................... 7441
Varrógépszerelő ................................................................................................... 7441
Szabó, varrónő, modellkészítő ...................................................................................... 7321
Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó ................................................... 5112
Egyéb vas- és fémipari foglalkozások .......................................................................... 7490
Vas- és fémszerkezeti lakatos .............................................................................. 7421
Vas- és műszaki kereskedő .................................................................................. 5111
Vas- és színesfém-kohászati olvasztár.............................................................. 7412
Bőripari gépi vasaló.................................................................................................................... 8123
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Mosónő, vasalónő............................................................................................................... 9116
Különleges vasbetongyártó ..................................................................................................... 7527
Vasbetonszerelő.................................................................................................. 7613
Vasbetonszerelők művezetője.............................................................................. 1353
Vasbetonszerkezet-üvegező................................................................................. 7638
Vasöntő ................................................................................................................ 7415
Vastörő ................................................................................................................. 7411
Út- vasút-, közmű- és mélyépítő gép kezelője........................................................... 8323
Vasútállomási irányító ......................................................................................... 3165
Vasútépítő, vasútkarbantartó........................................................................... 7642
Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő .......................................................................................... 8323
Vasútforgalmi és menetirányítási vezető ............................................................. 1326
Vasútforgalmi technikus ...................................................................................... 3122
Vasúti állomásfőnök ............................................................................................ 1326
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Vasúti átrakásirányító........................................................................................... 3165
Vasúti bányavonatkísérő...................................................................................... 5221
Vasúti forgalmi naplózó....................................................................................... 5229
Vasúti gépszerelő ................................................................................................. 7439
Vasúti igazgatóság vezetője................................................................................. 1326
Vasúti menetirányító ............................................................................................ 3165
Vasúti őr ............................................................................................................... 9118
Vasúti pályafenntartói szolgálati főnökség vezetője ........................................... 1326
Vasúti pályamunkás ............................................................................................. 7642
Vasúti pályaőr ...................................................................................................... 5223
Vasúti pénztáros................................................................................................... 4213
Vasúti rakodógép karbantartói szolgálati főnökség vezetője .............................. 1326
Vasúti saruzó........................................................................................................ 5222
Vasúti szakmai irányító........................................................................................ 3165
Vasúti ügyeletes tiszt............................................................................................ 3165
Vasúti vágányfékkezelő ....................................................................................... 5222
vasúti váltóőr, váltókezelő ................................................................................... 5223
Vasúti vontatási szolgálati főnökség vezetője ..................................................... 1326
Vasútijármű-szerelő ............................................................................................. 7439
Vasútikocsi-felíró................................................................................................. 5229
Vasútikocsi-takarító ............................................................................................. 9112
Vasútikocsi-táblázó.............................................................................................. 5229
vasútkarbantartó................................................................................................ 7642
Vasúttervező......................................................................................................... 2122
Vasútüzemi művezető.......................................................................................... 1355
Vasútüzemi szakmérnök ...................................................................................... 2122
vattacukor-készítő ................................................................................................ 7218
Vágányellenőr ...................................................................................................... 9118
Vágányépítő ......................................................................................................... 7642
vágányfektető ....................................................................................................... 7642
vágányfékkezelő................................................................................................... 5222
Vágánymezőbontó, vágányfektető ...................................................................... 7642
Vágányszabályozógép-kezelő.............................................................................. 7642
vágányzónabetonelem-elhelyező ......................................................................... 7641
vágó ...................................................................................................................... 8124
-vágó..................................................................................................................... 7523
vágó ...................................................................................................................... 7425
vágó ...................................................................................................................... 5341
vágó ...................................................................................................................... 8136
vágó ...................................................................................................................... 7352
Vágógépi dolgozó (könyvkötő) ........................................................................... 7354
vágószabász, kivágógép-kezelő ........................................................................... 8122
Vájár, segédvájár ............................................................................................... 7113
vákuumdobszűrő-kezelő ...................................................................................... 8112
Vákuumformázó gép kezelője ............................................................................. 8136
Vákuumfőző (végbesűrítő) .................................................................................. 7212
Vákuumgép-kezelő .............................................................................................. 8299
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Daraboló-,
Szeszipari

Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
(pl. szociálpedagógus, vállalati, intézményi szakoktató, oktatási szinttől függetlenül)..................... 2499
Vállalati főmérnök ............................................................................................... 1346
Vállalati jogtanácsos ............................................................................................ 2531
Vállalati kézbesítő................................................................................................ 9124
Vállalati pénztáros................................................................................................ 4219
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Vállalati portás ..................................................................................................... 9121
Befektetési, vállalkozási kisszervezet vezetője........................................................................ 1421
Építési-szerelési vállalkozási kisszervezet vezetője........................................................................ 1413
Vállalkozási pénzügyi ügyintéző ......................................................................... 3605
Vállalkozási ügyintéző k.m.n............................................................................... 3619
Vállalkozási üzemgazdász ................................................................................... 2515
Vállalkozásszervező............................................................................................. 3619
Építőipari kivitelező és vállalkozásszervező kisszervezet vezetője........................................................... 1413
Mezőgazdasági vállalkozó ............................................................................................................. 6140
Építőipari, kivitelező, vállalkozó és kereskedelmi kisszervezet vezetője ............................................... 1413
Épületgépészeti és építési vállalkozó kisszervezet vezetője .......................................................................... 1413
Gyorsfagyasztottáru válogató ................................................................................................................ 7212
Rostanyagkeverő, válogató ................................................................................................................ 7311
Váltó- és jelzőlámpa-kezelő................................................................................. 9118
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Gazdasági vasúti váltóőr, váltókezelő ........................................................................................................... 5223
Szolgálatvezető váltókezelő ........................................................................................................... 5223
Váltókezelő.......................................................................................................... 5223
Váltóőr.................................................................................................................. 9118
Vontatási telepi váltóőr................................................................................................................... 5223
Gazdasági vasúti váltóőr, váltókezelő .............................................................................................. 5223
Váltószerelő.......................................................................................................... 7439
Váltótisztító......................................................................................................... 9118
Vályogkészítő....................................................................................................... 7619
Vám- és pénzügyőr ............................................................................................ 3522
Vámszakmai előadó ............................................................................................. 3522
Vámügyintéző ...................................................................................................... 3621
Vándorköszörűs ................................................................................................... 9150
Városépítész ......................................................................................................... 2123
Városi, települési múzeum vezetője .................................................................... 1335
Megyei és városi fiókkönyvtár vezetője................................................................................ 1335
Városi forgalmi alközpont vezetője..................................................................... 1326
Városi forgalmi diszpécser................................................................................... 3165
Városi jegyellenőrzési osztály vezetője ............................................................... 1326
Városi közlekedési szakmai irányító ................................................................... 3165
Városi közlekedési szakmérnök........................................................................... 2122
Városi televízió vezetője (kisszervezeti).............................................................. 1417
Városi tisztiorvos.................................................................................................. 1333
Városi Tisztiorvosi Szolgálat vezetője................................................................. 1222
Városiforgalom-irányító főosztály vezetője ........................................................ 1326
Városnéző idegenvezető ...................................................................................... 3642
Városszociológus ................................................................................................. 2545
Piaci, utcai, vásári árus........................................................................................................... 5113
Vászonbélésvágó.................................................................................................. 8124
Vászonroló-készítő............................................................................................... 7329
Vedresfelvonó-kezelő .......................................................................................... 8342
Vegyesbolti eladó................................................................................................. 5112
Egyéb vegyesipari foglalkozások.................................................................................. 7529
Vegyeskereskedő ................................................................................................. 5111
Vegyész................................................................................................................ 2144
Vegyészeti anyagvizsgáló.................................................................................... 3193
Vegyészmérnök .................................................................................................. 2115
Gáztermelő-ipari vegyészmérnök..................................................................................................... 2115
Kőolajipari vegyészmérnök..................................................................................................... 2115
Vegyésztechnikus ............................................................................................... 3115
Vegyi- és élelmiszer-ipari gépszerelő.................................................................. 7439
Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő........................................... 8133
Vegyi mosó .......................................................................................................... 5316
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő .............................................................................................. 5111
Vegyiáru-bolti eladó............................................................................................. 5112
Vegyipari környezetvédelmi technikus ............................................................... 3126
Biológiai vegyipari mérnök ................................................................................................. 2115
Szervetlen vegyipari mérnök ................................................................................................. 2115
Vegyipari szaktechnikus ...................................................................................... 3115
Vegyipari termékeket gyártók művezetője.......................................................... 1352
Vegyipari üzemmérnök........................................................................................ 2115
Vegyiparioldószer-kezelő .................................................................................... 8133
Tüzeléstechnikai vegyszeres kazántisztító....................................................................................... 5351
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Vegyszeres növényvédő ...................................................................................... 6411
Vegyszeres növényvédőgép kezelője .................................................................. 8313
Vegytisztító, kelmefestő ..................................................................................... 5316
Vegytisztítószalon-vezető .................................................................................... 1332
Vendégházvezető (kisszervezeti)......................................................................... 1415
Vendéglátó, vendéglős (1-2 személyes)............................................................. 5121
Vendéglátó-ipari alkalmazott............................................................................... 5129
Vendéglátó-ipari bevásárló .................................................................................. 5129
Vendéglátó-ipari egység vezetője........................................................................ 1325
Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér) ................................................ 5123
Egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások ......................................................................... 5129
Vendéglátó-ipari gépszerelő és -javító műszerész............................................... 7441
Vendéglátó-ipari hálózati pénztáros..................................................................... 4212
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Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen
termelésirányítója ........................................................................................... 1354
Vendéglátó kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető
igazgató, menedzser)....................................................................................... 1415
Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője ................................. 1325
Vendéglátóhelyi énekes ....................................................................................... 3724
Vendéglátóhelyi zenész...................................................................................... 3724
Vendéglő üzletvezetője........................................................................................ 1415
Vendéglátó, vendéglős (1–2 személyes) ................................................................................. 5121
Hőerőművi ventilátorkezelő .................................................................................................... 8222
Versenyhajtó ........................................................................................................ 3716
Versenylóidomár.................................................................................................. 6134
Versenylovas........................................................................................................ 3716
Vetélő nélküli szövőgép kezelője ........................................................................ 7313
Mozigépész, vetítőgépész ......................................................................................................... 5344
Vető ...................................................................................................................... 7216
Sütőipari vető ....................................................................................................................... 7216
Vetőmagcsávázó .................................................................................................. 6411
Vetőmagtermesztő és -minősítő........................................................................... 6129
Vetőmagtisztító-üzemi gépész ............................................................................. 8293
Vevőszolgálat vezetője (funkcionális részegységnél) ......................................... 1341
Vevőszolgálati ügyintéző.................................................................................... 3621
Vezeték- és csőhálózat-szerelő .......................................................................... 7621
Vezető állatorvos.................................................................................................. 1333
Vezető ápolónő .................................................................................................... 1333
Fahasználat- vezető erdész ........................................................................................................ 1351
Vezető főorvos ..................................................................................................... 1333
Kerületi vezető főorvos ...................................................................................................... 1333
Szakrendelést vezető főorvos ...................................................................................................... 1333
Fővárosi, megyei mentőszervezet vezető főorvosa .................................................................................................... 1312
Vezető gyógyszerész fekvőbeteg-intézetben....................................................... 2215
Vezető hengerőr ................................................................................................... 7215
Vezető lelkész ...................................................................................................... 1234
Számítógéptermi vezető operátor ..................................................................................................... 1347
Oktatási intézmény gyakorló óvodájának vezető óvónője ..................................................................................................... 1334
Számítástechnikai vezető programozó............................................................................................... 1347
Számítástechnikai vezető rendszerszervező....................................................................................... 1347
Vezető üzletkötő................................................................................................... 1341
Kerületi vezető védőnő ...................................................................................................... 1333
Területi vezető védőnő ...................................................................................................... 1333
Helyi vezetőügyész, vezetőhelyettes ügyész ................................................................. 1221
Vezénylőtiszt........................................................................................................ 5214
Vezérigazgató (gazdasági szervezetnél) .............................................................. 1311
Számítástechnikai vezérlési-szabályozási vezető .............................................................................. 1347
NC- vezérlésű lángvágógép-kezelő ............................................................................. 7425
Optikai vezérlésű lángvágógép-kezelő ............................................................................. 7425
Vezérlőberendezés-műszerész ............................................................................. 7443
Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások.................................................................. 5369
Védőgázos hegesztő............................................................................................. 7425
Védőnő................................................................................................................. 2225
Családvédelmi szolgálatos védőnő .................................................................................................................. 2225
Ifjúsági védőnő .................................................................................................................. 2225
Kerületi vezető védőnő .................................................................................................................. 1333
Kórházi védőnő .................................................................................................................. 2225
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Körzeti védőnő .................................................................................................................. 2225
Részlegvezető védőnő .................................................................................................................. 1333
Területi vezető védőnő .................................................................................................................. 1333
Védőöltözet-ragasztó ........................................................................................... 8137
Végáru-nemezelő ................................................................................................. 7315
Végátvevő, végellenőr ......................................................................................... 3192
Végfonóleszedő.................................................................................................... 7312
Véghegyező.......................................................................................................... 7414
Végrehajtási ügyintéző......................................................................................... 3519
Végrehajtó........................................................................................................... 3513
Kohászati végtelenítő ............................................................................................................ 7414
Kesztyűbőr vékonyító.............................................................................................................. 7334
Vérbekeverő ......................................................................................................... 8134
Vérellátó orvos ..................................................................................................... 2212
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Vérfeldolgozó, oltóanyag-termelő ....................................................................... 8134
Vésnök.................................................................................................................. 7522
vésnök .................................................................................................................. 7522
vésnök .................................................................................................................. 7522
vésős..................................................................................................................... 7423
vibrációs) gépész, gépkezelő................................................................................ 8323
videofelvétel-készítő ............................................................................................ 5341
Videofilmkölcsönző............................................................................................. 5392
Videokészülék-szerelő ......................................................................................... 7444
Világítási felügyelő .............................................................................................. 2190
Világítási technikus.............................................................................................. 3118
Világítóberendezés-mérnök ................................................................................. 2118
Világítótest-szerelő............................................................................................... 7445
Világosító ............................................................................................................. 5342
Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású................................................. 5342
Villamos automatikai mérnök.............................................................................. 2118
Villamos berendezés összeszerelője .................................................................... 8193
Villamosautomatikai műszerész .......................................................................... 7443
villamosbiztonsági felülvizsgáló.......................................................................... 3154
Villamosblokk-kezelő .......................................................................................... 8221
Villamosenergia-ipari kutató................................................................................ 2118
Villamosenergia-ipari művezető.......................................................................... 1352
Villamosenergia-ipari szaktechnikus ................................................................... 3118
Villamosgép-, motor- és -készülék-szerelő.......................................................... 7445
Villamosgép-tekercselő........................................................................................ 7445
Villamos gépet és készüléket gyártó technikus ................................................... 3118
Villamoshálózati távvezeték- és kábelszerelő ..................................................... 7445
Villamos-hegesztőkészülék-javító ....................................................................... 7449
Villamosipari technikus ....................................................................................... 3118
villamosipari technikus...................................................................................... 3118
villamosipari technikus...................................................................................... 3121
Villamos jármű elektroműszerésze...................................................................... 7443
Villamosjármű-szerelő ......................................................................................... 7449
villamoshálózat szerelője ..................................................................................... 7445
villamos kapcsolóberendezés szerelője................................................................ 7445
villamoskészülék-szerelő ..................................................................................... 7445
villamosmérnök .................................................................................................. 2118
villamosmérnök .................................................................................................. 2121
villamosmérnök.................................................................................................... 2118
Villamosművi (erőművi állomási) villamos kapcsolóberendezés szerelője........ 7445
Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó............................................. 7445
Villamosművi szekunderszerelő .......................................................................... 7445
Villamossági beruházó......................................................................................... 2118
Villamossági műszaki ellenőr .............................................................................. 3192
Villamossági műszerezési technikus.................................................................... 3118
villamossági műszerész........................................................................................ 7443
Villamossági szerelő ........................................................................................... 7445
villamossági szerelők, műszerészek.................................................................. 7449
Villamossági technikus (magasfeszültségű) ........................................................ 3118
Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő............................................. 8221
Villamosvasúti technikus ..................................................................................... 3122
Villamosvezető.................................................................................................... 8352
villany-, gáz-, vízóra-leolvasó............................................................................ 5391
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Villanymozdony-vezető....................................................................................... 8351
Villanyóra-hitelesítő............................................................................................. 7449
Villanyszerelő ..................................................................................................... 7624
Karbantartó villanyszerelő ....................................................................................................... 7624
Szabadvezetéki villanyszerelő ....................................................................................................... 7445
Villanyszerelők művezetője................................................................................. 1353
Villámvédelmi felülvizsgáló ................................................................................ 3154
Villámvédelmi szerelő ......................................................................................... 7624
Utcai virágárus............................................................................................................... 5113
Virágbolti eladó.................................................................................................... 5112
Virágcserép-készítő.............................................................................................. 7523
Virágkereskedő .................................................................................................... 5111
Virágkertész ......................................................................................................... 6116
Virágkötő.............................................................................................................. 5119
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Dísznövény- és virágtermesztő .................................................................................................... 6116
Vitamin-előkészítő ............................................................................................... 8134
Vitorlaszabó, -készítő........................................................................................... 7329
Települési víz- és csatornaközmű vezetője ........................................................................... 1328
Helyi víz- és csatornaközműveket üzemeltető kisszervezet vezetője ........................... 1418
Víz-ionmentesítő.................................................................................................. 8133
Vízágyú-kezelő .................................................................................................... 8324
Mélyfúrási szivattyú- és vízállomás-kezelő................................................................................................. 7111
Vízderítő-kezelő................................................................................................... 8231
Egyéb vízgazdálkodási gépek kezelői........................................................................... 8239
Vízellátási foglalkozású...................................................................................... 5373
Vízellátási üzemmérnökség vezetője................................................................... 1328
Bőrt vizesen csiszoló.................................................................................................... 7331
Vízépítési foglalkozású....................................................................................... 7645
Vízépítő mérnök................................................................................................... 2124
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási kisszervezet
vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)......................... 1418
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet
folytató részegység közvetlen termelésirányítója ........................................ 1357
Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet
folytató részegység vezetője ........................................................................... 1328
Egyéb vízgazdálkodási foglalkozások.......................................................................... 5379
Vízgazdálkodási osztály vezetője ........................................................................ 1328
Vízgazdálkodási társulat üzemvezetője ............................................................... 1328
Vízgazdálkodási társulat vezetője (kisszervezeti) ............................................... 1418
Vízgazdálkodási ügyintéző .................................................................................. 3199
Vízgazdálkodási üzem művezetője...................................................................... 1357
Gázgyári vízgyűjtőkezelő .................................................................................................... 8132
Vízhálózat-javító .................................................................................................. 5373
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MÁV- vonalgondozó ....................................................................................................... 7642
Vonalhegesztő...................................................................................................... 7425
Kemigráfus vonalmarató.......................................................................................................... 7353
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Zacskókészítő....................................................................................................... 8126
Zavarelhárító ........................................................................................................ 5234
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Biológus, botanikus, zoológus, ökológus.............................................................................................. 2148
Zöldmaláta-kezelő................................................................................................ 7223
Zöldség-, gyümölcskereskedő ............................................................................. 5111
Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó................................................................................................ 7212
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Zsaluzó ................................................................................................................. 7612
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Zsákoló................................................................................................................. 9131
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Zsákvarró, -javító ................................................................................................. 7329
Zsebkendőkészítő................................................................................................. 7329
Zsinat lelkészi elnöke........................................................................................... 1134
Zsúp-, nád-, zsindelytetőfedő ................................................................................................... 7632
Zsinegelő, zsinegkötöző....................................................................................... 9190
Zsinóros, zsinórpadlás-kezelő.............................................................................. 5343
Baromfikonzerv- zsíradagoló, -mérő................................................................................................ 7212
Zsírsavgyártó........................................................................................................ 7213
Gépi húsoló, -zsírtalanító........................................................................................................... 8123
Zsírzógombszerelő ............................................................................................... 7439
Zsomptakarító ...................................................................................................... 9119
Zsonglőr ............................................................................................................... 3725
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V. A FELÜLVIZSGÁLATBAN ÉRINTETT FŐCSOPORTOK ÉS
FOGLALKOZÁSOK JEGYZÉKE

1. főcsoport: 1121, 1133, 1222, 1233, 1311, 1312, 1324, 1333, 1339, 1341, 1344, 1358, 1412,
1413, 1414, 1421, 1423, 1425

3114,
3199,
3415,
3626,

3115,
3604,
3419,
3627,

3118,
3606,
3513,
3629,

3123,
3608,
3519,
3644,

3129,
3613,
3522,
3612,

3131,
3234,
3525,
3716.
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3235,
3529,
3717,
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3314,
3602,
3243,
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3245,
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3319,
3621,
3246,
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3. főcsoport: 3111,
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3320,
3622,
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2. főcsoport: 2, 2112, 2123, 2125, 2126, 2131, 2132, 2133, 2139, 2148, 2190, 22, 2211, 2212,
2213, 2214, 2215, 2221, 2224, 2225, 2230, 23, 2321, 2322, 2331, 2431, 2491, 2499,
2514, 2518, 2521, 2522, 2523, 2536, 2549, 261, 262, 263, 264, 2614, 2618, 2623,
2624
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4. főcsoport: 4211
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5. főcsoport: 5114, 5116, 5399, 5234, 5312, 5320, 5353, 5363, 5373, 5223, 5224, 5234, 5235,
5342, 5366, 5379
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6. főcsoport: 6129
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7. főcsoport: 7224, 7319, 7323, 7351, 7353, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7426, 7429, 7441,
7442, 7443, 7444, 7445, 7449, 7511, 7514, 7519, 7521, 7523, 7530, 7635, 7642

8. főcsoport: 8111, 8137, 8142, 8191, 8193, 8199, 8221, 8231, 8233, 8239, 8293, 8311, 8324,
8355, 8356, 8361

9. főcsoport: 9113, 9119, 9129, 9131

0. főcsoport: 0110, 0210, 0310
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