
 
 
 

2. számú melléklet 
A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzéke 

I. Föld alatt végzett munka 
  

01001 vájár 
01002 segédvájár 
01003 bányamentő 
01004 előfúró 
01005 elővájár előkészítő és fejtési vájár 
01006 frontmester 
01007 iszapmester 
01008 robbantókamra kezelő 
01009 lőmester 
01010 frontlőmester 
01011 körzeti lőmester 
01012 vájár szakoktató 
01013 csapatcsillés 
01014 csapoló (föld alatt végzett munka) 
01015 csatlós 
01016 aknakapcsos 
01017 buktatós 
01018 csilleakasztó 
01019 csillekapcsoló 
01020 frajos 
01021 kapcsos 
01022 kuplis 
01023 siklófékes 
01024 szállító csillés 
01025 anyagbeadó 
01026 anyagmozgató 
01027 baligás 
01028 cúgos 
01029 csillebeadó 
01030 csilleforgató 
01031 csillekísérő 
01032 csilleszámláló 
01033 csillerendező 
01034 csilletoló 
01035 csilleürítő 
01036 fabeadó 
01037 garatos kocsis 
01038 kiskocsis 
01039 nagykocsis 
01040 kutyás (facsille toló) 
01041 légajtós 
01042 lóvezető 
01043 mozdonykísérő (föld alatt végzett munka) 
01044 robbanóanyag-szállító 
01045 sorompó nyitogató 
01046 urasági csillés 
01047 vipperes 
01048 vonatkísérő (föld alatt végzett munka) 
01049 vonatos 
01050 ács 
01051 fúrómester (föld alatt végzett munka) 
01052 hegesztő 
01053 légcsőszerelő 
01054 kovács (föld alatt végzett munka) 
01055 aknakovács 
01056 tüzikovács 
01057 kőműves 
01058 lakatos 
01059 vulkanizáló 
01060 bányafarabló 
01061 bányanapszámos 
01062 csavarutánhúzó 
01063 figuráns 
01064 fúrómunkás 
01065 kőporövkészítő 
01066 mintavevő 

              01067 operátor 
01068 penészsepregető 
01069 szállító 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
01070 TH gyűrű rabló 
01071 ürszéktakarító 
01072 vasútfenntartó 
01073 karbantartó 
01074 gépész (föld alatt végzett munka) 
01075 szállítógép-kezelő 
01076 csörlőkezelő 
01077 elektromos- dízel- sűrített levegőjű mozdony vezetője 
01078 segédvezető és kezelő 
01079 függőszékpálya-kezelő 
01080 láncosvonszoló-kezelő 
01081 lejtősakna gépkezelő 
01082 szivattyúkezelő 
01083 vitlakezelő 
01084 bányatechnikus 
01085 aknász 
01086 felvigyázó 
01087 alőr 
01088 felőr 
01089 főfelőr 
01090 főbányafelőr 
01091 bányafelmérő technikus 
01092 bányamentő technikus 
01093 biztonsági technikus 
01094 légvezetéki bányatechnikus 
01095 bányamentő-állomás parancsnok-helyettes 
01096 frontvezető 
01097 főkörletvezető 
01098 revieraknász 
01099 segéd aknász 
01100 szállításrendező aknász 
01101 hutmann 
01102 főhutmann 
01103 oberhutmann 
01104 műszaki ellenőr 
01105 főellenőr 
01106 segédfelvigyázó 
01107 steiger 
01108 obersteiger 
01109 szállítási felvigyázó 
01110 bányamérnök 
01111 bányamester 
01112 aknamélyítő mérnök 
01113 aknavezető főmérnök-helyettes 
01114 bányamentő parancsnok 
01115 bányagondnok 
01116 bányamérnök gyakornok 
01117 bergmeister 
01118 főbányamester 
01119 földalatti műszaki tiszt I. II. III. 
01120 légvezetési felelős bányamérnök 
01121 műszakmester 
01122 segédmérnök 
01123 bányamérő 
01124 bányafelmérő 3/4 munkaidőben 
01125 bánya levegőmérő 
01126 pormérő 
01127 bányageológus 
01128 geofizikus 
01129 bányafúró vezető 
01130 biztonsági megbízott 
01131 energetikus 
01132 elővájási vezető 
01133 feltárási vezető 

              01134 fejtési vezető 
01135 frontfejtési gépmester 
01136 szakipari munkahelyi vezető 
01137 villanyszerelő 
01138 frontvillanyszerelő 
01139 vízvezeték-szerelő 
01140 gumiszalag-kezelő 
01141 kaparószalag-kezelő 
 
 



 
 
 
 
 
 
II. Fúrótoronynál végzett munka 
 
02001 fúrómester (fúrótoronynál) 
02002 főfúrómester 
02003 segédfúrómester 
02004 kapcsoló 
02005 kulcsos 
02006 fúrási gépész 
 
III. Sűrített levegőben végzett munka 
 
03001 keszonos 
03002 búvár 
 
IV. Zárt csatorna karbantartásánál végzett munka 
 
04001 zártcsatorna tisztító 
04002 zártcsatorna javító 
04003 szakmunkás (zárt csatorna karbantartásnál) 
04004 csatornabúvár 
04005 zárt csatorna szűrőrácstisztító 
 
V. Melegüzemben végzett munka 
 
05001 adagoló (kohó- és gépipar) 
05002 darukapcsoló (elektrokemence-berakásnál) 
05003 anyagos 
05004 adagkészítő 
05005 kohóadagoló (ötvözetgyártásnál) 
05006 generátor fűtő 
05007 zsugorító-gép kezelő 
05008 ingásszalag kezelő 
05009 rostagépkezelő 
05010 töltőkocsi kezelő 
05011 keverődob kezelő 
05012 Schenkvályú kezelő 
05013 vedresemelő kezelő 
05014 szénporadagoló (érctömörítésnél) 
05015 csillagtörő kezelő 
05016 visszatértiszalag-kezelő 
05017 tömörítvény-kocsi ürítő 
05018 zsugorítvány ürítő 
05019 olvasztár 
05020 főolvasztár 
05021 acélgyártó 
05022 torkrettáló 
05023 kemencekarbantartó 
05024 fenékjavító főolvasztár 
05025 kemence főmester 
05026 olvasztár II., III., IV., V. 
05027 keverőelektrometalló olvasztár 
05028 olvasztár csapoló I., II., III. segéd 
05029 keverősegéd 
05030 acélgyártó segéd 
05031 keverőkemencemotor kezelő 
05032 salaklehúzó 
05033 alumíniumkohász 
05034 metallotermikus 
05035 ötvözetgyártó 
05036 bórkarbidgyártó 
05037 kohómunkás 
05038 begyújtófejkezelő 
05039 gyújtókocsi kezelő 
05040 nyersvas utókezelő csoportvezető 
05041 nyersvas utókezelő 
05042 öntőgépész 
05043 öntőgépi vaslazító 
05044 hűtőszerelvény lakatos 
05045 hűtőszerelvény mosó 
05046 hűtőszerelvényes 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
05047 vízőr 
05048 betanított vizes 
05049 műszakos csőszerelő 
05050 kohógépész 
05051 nyersvas utókezelő lakatos 
05052 multicyklon kezelő 
05053 szállópor eresztő 
05054 granuláló csoportvezető 
05055 granuláló 
05056 granuláló öntőmunkás 
05057 salak granuláló csoportvezető 
05058 folyékony salak öntőcsoport-vezető 
05059 folyékony salak döntő 
05060 salakhabosító csoportvezető 
05061 salakhabosító segédmunkás 
05062 sínszerelő (alumíniumkohászatban) 
05063 kohóüzemi általános segédmunkás (alumíniumkohászatban) 
05064 granuláló (kokillás) 
05065 kohó-léghevítő 
05066 forrószél szerelvényes 
05067 kohótömítő 
05068 tömőgép kezelő 
05069 martin berakó darus 
05070 berakó darus 
05071 csapoló (melegüzemben) 
05072 kúpoló csapos 
05073 kúpoló csapoló 
05074 kúpoló kemencekezelő 
05075 főcsapoló 
05076 alumínium csapoló 
05077 öntőcsarnoki darus 
05078 öntődarus 
05079 félportál darus 
05080 konzol darus 
05081 konzoldaru kormányos 
05082 nyersvasbeöntő darukormányos 
05083 keverőcsarnoki darukormányos 
05084 öntődaru kormányos 
05085 öntödei darus 
05086 üstfordító kormányos 
05087 melegsalak feldolgozó darus 
05088 kohócsarnoki darus 
05089 beöntő darus 
05090 nyomócső-öntödei (öntőcsarnoki) darus 
05091 Martin-kokillamunkás 
05092 kokilla előmunkás 
05093 kokilla segéd I., II., III., IV. 
05094 kokillás 
05095 salakfazék és kokilla tapasztó 
05096 fejtapasztó 
05097 falazó 
05098 felöntés javító 
05099 felöntőfej javító 
05100 felöntés döngölő 
05101 kokilla hegesztő 
05102 kokilla hegesztő segéd 
05103 kokilla hegesztő és oxigénes Martin öntőcsarnokban 
05104 oxigénes (öntődében) 
05105 öntőcsarnoki autogénes 
05106 autogén vágó 
05107 autogén vágó segéd 
05108 lehúzó munkás 
05109 fémkokilla munkás 

              05110 kokillaöntő 
05111 kokillatéri darus 
05112 kokilla-lehúzó darukormányos 
05113 kokilla-lezúzó 
05114 öntecsátadó darus 
05115 kokillacsarnoki darukormányos 
05116 futódarus 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
05117 üstös 
05118 üst előmunkás 
05119 üstkezelő 
05120 üstsegéd 
05121 nyersvasüst kezelő 
05122 kemencekőműves (melegüzemben) 
05123 kemence tapasztó 
05124 kemencekőműves csoportvezető 
05125 kemence karbantartó 
05126 öntőcsarnoki kőműves 
05127 öntőgödör falazó kőműves 
05128 üstfalazó kőműves 
05129 kádépítő kőműves 
05130 kohócsarnoki kőműves 
05131 samott kőműves 
05132 üvegolvasztó kemencekőműves 
05133 kemencejavító segéd 
05134 kemencekőműves segítő 
05135 kemencés 
05136 edzőüzemi kemencekezelő 
05137 esztergakés-forrasztó 
05138 forrasztár 
05139 kemencefűtő 
05140 ajtó-húzó 
05141 berakó gurító 
05142 lemeztoló kezelő 
05143 melegítő (kohó- és gépipar) 
05144 melegítő segítő 
05145 kifűtő 
05146 salakhúzó melegítő 
05147 salakos (kemencés) 
05148 salakzsák tisztító 
05149 kemencesegéd (kohó- és gépipar) 
05150 puslihúzó 
05151 lemezcsomaghúzó 
05152 kemence vízügyeletes lakatos csoportvezető 
05153 kemence és öntő-csarnoki ügyeletes lakatos 
05154 csatlakozó felrakó 
05155 anódkeret csúsztató 
05156 tüskehúzó 
05157 tüskeverő 
05158 anódköpenyező 
05159 anódrendszer kezelő 
05160 masszázó 
05161 milivoltmérő 
05162 kohócsarnoki karbantartó 
05163 meleghengersori darus 
05164 másodmelegítő-kemence berakó daruvezető 
05165 meleghengerész 
05166 hengerműi kormányos 
05167 hengerlő motoros 
05168 csőhengerlő redukáló csőgyártásnál 
05169 csavarhajtó (csavarállító) 
05170 duplázó 
05171 felfogó 
05172 kötélhúzó 
05173 csapkenő 
05174 görgőkezelő 
05175 átvezető kezelő I., II., III., IV., V. 
05176 lyukkenő 

              05177 abroncssori csatornakezelő 
05178 csőkezelő 
05179 áthordó 
05180 átvonszoló triósori adagoló szánka kezelő 
05181 melegráma vonszoló kezelő 
05182 számlálógép kezelő 
05183 egyengető 
05184 motollás 
05185 abroncselhúzó 
05186 drótkarika rendező 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
05187 selejthúzó 
05188 blokkolló előmunkás 
05189 anyagirányító 
05190 blokkolló kezelő 
05191 bugaolló segéd I., II. 
05192 blokkolló segéd I., II. 
05193 hengersori melegolló kezelő I., II. 
05194 elővágó 
05195 melegolló elővágó 
05196 melegollós 
05197 melegolló segéd 
05198 melegfűrészes 
05199 melegfűrész munkás 
05200 elővágó bélyegzős 
05201 ráverő 
05202 tartó és triósori fűrészsegéd 
05203 melegbuga kihordó 
05204 meleghulladékos végelhordó 
05205 lemezrajzoló I., II. segéd 
05206 revéző 
05207 kalapácsoló (revesepregető) 
05208 meleghengerdei térdarus 
05209 formázó 
05210 héjformázó 
05211 héjöntő 
05212 héjsütő 
05213 héjmagkészítő 
05214 melegmag gyártó 
05215 formaszárító-kemencekezelő (szárítókezelő) 
05216 öntő 
05217 csarnoki előmunkás 
05218 öntő előmunkás 
05219 öntőformázó 
05220 acélforma-összerakó 
05221 öntő I., II., III. segéd 
05222 öntés előkészítő 
05223 öntőcsarnoki anyagkészítő 
05224 öntőcsarnoki tisztogató segéd 
05225 gödrös segéd 
05226 darukapcsoló gödrös segéd 
05227 salakos (öntő) 
05228 salakoskocsi tisztító 
05229 oxigénes (2/3 munkaidőben) 
05230 öntő szakoktató 
05231 öntőcsoportnál segédmunkás 
05232 öntő melletti segédmunkás 
05233 öntő segédmunkás 
05234 öntödei rámoló 
05235 formaszekrény ürítő 
05236 rámoló 
05237 kirámoló 
05238 ürítő kiverő rámoló 
05239 öntvénytisztító (öntvényköszörűs 
05240 öntödei föld alatti munkás 
05241 öntvényhegesztő 
05242 hengerfej-hegesztő 
05243 edző 
05244 hőkezelő 
05245 edzőlágyító 
05246 cementáló edző 
05247 cementáló 
05248 nemesítő 
05249 nitráló 
05250 lágyító előmunkás 
05251 daruláncos 
05252 homokos 
05253 görgős és láng kemence előmunkás 
05254 görgős és lángkemence segéd 
05255 öntödei hőkezelő 
05256 kovács (melegüzemben) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
05257 fogós 
05258 emelő 
05259 emelőszállító 
05260 kis villás 
05261 nagy villás 
05262 forgató peremező 
05263 pöröly kormányos 
05264 kalapácsvezető 
05265 manipulátor kezelő 
05266 tűzi kovács segédmunkás 
05267 hámorvezető 
05268 hámor és köpü előkovácsoló 
05269 hámor szélesítő-, planírozó 
05270 hámor melegkivágó 
05271 kaszarudacs készítő kasza és sarló szélesítő 
05272 kaszaperemező 
05273 kasza-markolat hajlító 
05274 kaszaalak sajtoló 
05275 sarló formázó 
05276 sarló hegyező 
05277 melegsajtoló előmunkás 
05278 hidraulikus kályhás 
05279 sajtoló (csavar-,szegecs-,frikciós-,kengyel-, anyasajtoló) 
05280 ívcsőhajlító meleg-préselő 
05281 sajtolósegéd 
05282 késhajlító 
05283 kemencesegéd (kovács) 
05284 kovácsolásnál revés 
05285 melegdarus 
05286 kovácsüzemi darus 
05287 zománcégető 
05288 zománcolvasztó 
05289 pácoló (hengerműi, horganyzói (ónozói)) 
05290 Siemag pácolói előmunkás 
05291 segéd (lemezpácolás) 
05292 darus (pácolásnál) 
05293 daruvezető (pácolásnál) 
05294 hákos 
05295 vizes 
05296 szárítós 
05297 horganyzó 
05298 kazánnál fémolvasztó előmunkás 
05299 segéd (lemezkikészítés) 
05300 beadó 
05301 lemezhordó 
05302 hamuelhúzó 
05303 generátor-adagoló darus 
05304 klinkerégető (cementégető) 
05305 mészégető (kemencefűtő) 
05306 ónozó 
05307 kemencebehordó tégla- és cserépégetésnél 
05308 kemencekihordó tégla- és cserépégetésnél 
05309 kemencerakó munkás 
05310 kemencébe rakó munkás 

              05311 kemencerakó 
05312 tégla-, cserép- és tűzállóanyag-ipari (magnezit, samott, szilika) égető 
05313 kemence be- és kihordó 
05314 mészhúzó mészégetésnél 
05315 finomkerámiai kemencemunkás 
05316 kerek kemence rakó-szedő 
05317 folyamatos üzemű kemencekocsi rakó 
05318 leszedő 
05319 takarólap tisztító 
05320 kátrányozó 
05321 salakozó 
05322 finomkerámiai égetőmunkás 
05323 csiszolókorong égető 
05324 samottmassza készítő 
05325 égetési segédeszköz gyártó 
05326 kemencében samott-tok tisztító 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
05327 kamratisztító 
05328 üvegolvasztó 
05329 berakó 
05330 üvegkiszedő - áruhordó 
05331 páckeverő 
05332 keverő-gépkezelő 
05333 szódaadagoló 
05334 mérlegelő 
05335 homok és dolomitszárító 
05336 adagoló, (üveggyártás) 
05337 kemencekezelő 
05338 üvegfúvó pipával 
05339 szár és talp készítő 
05340 korsó és palacktágító 
05341 fülkészítő 
05342 melegítő (üveggyártás) 
05343 üvegmerítő 
05344 üvegipari öntő 
05345 kikós 
05346 nyomópréselő 
05347 merítő 
05348 préselő 
05349 fújtató 
05350 nyomóprés merítő 
05351 préselő melegítő 
05352 heftoló ragasztó 
05353 perem beégető 
05354 gyűrű (ring) rakó 
05355 lencsepréselő 
05356 ballonfúvó 
05357 automata főgépész 
05358 gépész (melegüzemben) 
05359 gépkezelő 
05360 gépbeállító 
05361 olajozó (üveggyártás) 
05362 frittes 
05363 öntött üveggyári hengerelőgép kezelő 
05364 síküveghúzó gépkezelő 
05365 öntött üveggyári hengerelőgép főgépész 
05366 hengerlő gépész 
05367 karbidkemence fűtő 
05368 karbidkemence csapoló 
05369 karbidkiszerelő 
05370 karbidkemence (műszerterem) kezelő 
05371 olvasztár műkorundgyártásnál 
05372 áramszabályozó műkorundgyártásnál 
05373 örlőmű kezelő, adagoló műkorundgyártásnál 
05374 szemcse kalcináló műkorundgyártásnál 
05375 durvatörő kezelő műkorundgyártásnál 
05376 szita kezelő és karbantartó műkorundgyártásnál 
05377 válogató műkorundgyártásnál 

              05378 anódozó műkorundgyártásnál 
05379 olvasztár kádkőgyártásnál 
05380 öntő kádkőgyártásnál 
05381 formázó kádkőgyártásnál 
05382 bontó és tolópad kezelő kádkőgyártásnál 
05383 hűtőtéri darukezelő kádkőgyártásnál 
05384 kádkő megmunkáló 
05385 hűtőlapmosó 
05386 kifűtő (hámor- előkovácsoláshoz, köpükovácsoláshoz, hámorszélesítéshez, planírozáshoz, 
kasza- és sarlószélesítéshez) 
05387 tömörítőgép-, tömörítvénygép-kezelő 
05388 karbidcsomagoló 
 
VI. Villamosenergia-iparban végzett munka 
 
06001 kazánüzemi belső salakos 
06002 kazántisztító 
06003 kazánkőműves 
06004 kazánkőműves segéd 
06005 betanított munkás 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
VII. Textiliparban végzett munka 
 
07001 előfonó (minden textilipai (fésűs, kártolt, nyújtott) előfonó tevékenység) 
07002 előfonatot gyártó vigonykártolt gyapjúipari kártoló 
07003 fonó (minden fonó tevékenység: fésűs, kártolt, nyújtott eljárás, harangfonás, gyűrűs- és 
szelfaktorfonás) 
07004 szelfaktor-kötő 
07005 szelfaktor kötöző 
07006 fonógépkezelő 
07007 fonókötöző 
07008 szövő 
07009 malheur-fűző 
07010 fűző-fejtő 
07011 szalagszövő 
07012 hevedergyári szövő 
07013 azbesztszövő 
 
VIII. Sütőiparban végzett munka 
 
08001 magyar gőzös és platnis kemencénél lapátos vető 
08002 magyar gőzös és platnis kemencénél lapátos kisütő 
08003 kemencekőműves (sütőiparban) 
 
IX. Hűtőházban végzett munka 
 
09001 hűtőházi rakodó 
 
X. Ionizációs sugárzás hatása alatt végzett munka 
 
10001 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó orvos, 
10002 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó biológus, 
10003 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó vegyész, 
10004 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó gyógyszerész, 
10005 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó fizikus, 
10006 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó mérnök 
10007 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó kutatóintézeti dolgozó, 
10008 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó technikus, 
10009 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó középfokú szakképesítéssel 
 rendelkező egészségügyi dolgozó, 
10010 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó műszaki dolgozó 
10011 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó ápoló, 
10012 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó laboráns, 
10013 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó asszisztens, 
10014 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó szakmunkás 
10015 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó betanított munkás 
10016 Sugárzó, radioaktív anyagokkal és készítményekkel dolgozó segédmunkás 
10017 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó orvos, 
10018 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó biológus, 
10019 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó vegyész, 
10020 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó gyógyszerész, 
10021 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó fizikus, 
10022 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó mérnök, 
10023 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó kutatóintézeti dolgozó, 
10024 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó technikus, 
10025 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkező 
 egészségügyi dolgozó, 
10026 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó eü műszaki dolgozó 
10027 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó ápoló, 
10028 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó asszisztens, 
10029 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgenes, 
10030 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó röntgengépkezelő, 
10031 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó radiológus, 
10032 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó anyagvizsgáló, 
10033 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó műszaki dolgozó, 
10034 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó próbatermi bemérő, 
10035 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szerelő, 
10036 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szervizelő, 
10037 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó MEO-s (főállású), 
10038 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó szakmunkás 
10039 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó betanított munkás, 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
10040 Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel dolgozó segédmunkás 
10041 Sugárforrások felhasználásánál dozimetriai és egyéb mérési feladatokkal foglalkozó fizikus 
10042 Ionizáló sugárforrásokat alkalmazó részlegekben dokumentációval és adatfelvétellel 
foglalkozó dolgozók 
10043 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó munkakörökben dolgozó 
dekontamináló (szennyezettség mentesítő) 
10044 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó dezaktiváló, 
10045 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó ércdúsítói mintavevő, 
10046 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó ércdúsítói szakmunkás 
10047 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó ércdúsító gépkezelő laboráns, 
10048 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó ércdúsítói karbantartó lakatos, 
10049 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó ércdúsítói műszakvezető, 
10050 Az uránércdúsító technológiai folyamathoz közvetlenül kapcsolódó 
munkakörökben dolgozó művezető 
 
XI. Közlekedésnél végzett munka 
 
11001 mozdonykísérő (közlekedésnél végzett munka) 
11002 mozdonyvezető, dízel- villamos- gőzmozdony vezetője 
11003 segédkezelő 
11004 fűtő 
11005 mozdonyfűtő 
11006 utazó kazánfűtő 
11007 utazó gépkezelő 
11008 mozdonyfigyelő 
11009 dízelgép-kezelő 
11010 dízelgép-kísérő 
11011 dízelmotor-kenő 
11012 dízel- és gőzhajtású daru vezetője (kötött pályán) 
11013 utazó oktató mozdonyfelvigyázó 
11014 vonatkísérő (közlekedésnél végzett munka) 
11015 vonatvezető 
11016 vonatkezelő 
11017 vonatlevelező 
11018 jegyvizsgáló 
11019 fékező 
11020 kirakó 
11021 személyvonat vizsgáló főkalauz 
11022 utazó takarítónő 
11023 étszolgálati szakács 
11024 étszolgálati konyhai kisegítő 
11025 étszolgálati felszolgáló 
11026 étszolgálati fizető felszolgáló 
11027 étszolgálati büfés 
11028 étszolgálati kosaras 
11029 hálókocsi kalauz 
11030 kocsirendező 
11031 kocsimester 
11032 tolatásvezető 
11033 sarus 
11034 sarus csoportvezető 
11035 kocsirendező gépkísérő 
11036 mozgópostás 
11037 mozgóposta vezető (rovatoló) 
11038 mozgóposta raktárkezelő 
11039 mozgóposta hírlapfeldolgozó 

              11040 mozgóposta továbbító 
11041 járművezető (autóbusz- villamos- metró- trolibusz- HÉV motorvezető    
fogaskerekű és FAV vezető) 
11042 oktatójármű vezetője 
11043 matróz (tengeri hajón) 
11044 kormányos matróz (tengeri hajón) 
11045 fedélzetmester (tengeri hajón) 
11046 rádiós (tengeri hajón) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
11047 fedélzeti tiszt hajóparancsnok (tengeri hajón) 
11048 hajóács (tengeri hajón) 
11049 szakács (tengeri hajón) 
11050 pincér (tengeri hajón) 
11051 hajógépházi dolgozók 
11052 tengeri folyami gépüzemvezető 
11053 elsőgéptiszt 
11054 másodgéptiszt 
11055 tengeri hajón harmadik géptiszt 
11056 tengeri hajón negyedik géptiszt 
11057 elektrikus (tengeri hajón) 
11058 olajozó (tengeri hajón) 
11059 gépmester (tengeri hajón) 
11060 gépápoló (tengeri hajón) 
11061 folyami hajón gépkezelő 
11062 hajókazán-kezelő (folyami és tengeri hajón) 
11063 balatoni hajón gépüzemvezető gépvezető 
11064 dokkmunkás 
11065 mentőgépkocsi-vezető (mentőállomáson HM BM MÁV) 
 
XII. Polgári repülésnél végzett munka 
 
12001 repülőgép-vezető 
12002 légi jármű vezetője 
12003 gépparancsnok 
12004 első pilóta 
12005 másodpilóta 
12006 pilóta 
12007 navigátor 
12008 hajózó-távírász (rádió-távírász) 
12009 hajózó-szerelő 
12010 mérnök 
12011 technikus 
12012 szerelő 
12013 ejtőernyős 
12014 ejtőernyős kiképző 
12015 gyakorlati oktató 
12016 kiképző 
12017 ellenőrző 
12018 vizsgáztató 
12019 légiutas-kísérő (stewardess 
12020 polgári légiforgalmi irányító 
12021 repülési irányító 
12022 körzeti radarirányító 
12023 útvonal radarirányító 
 
XIII. Robbanóanyag-iparban végzett munka 
 
13001 iniciáló robbanóanyag gyártása: durranóhigany, ólomazid, talliumazid, tricinát, 
tetrazin, csappantyúelegy, gyutacselegy, kislőszerelegy 
13002 brizáns robbanóanyag gyártása: nitroglicerin, nitroglikol, nitropenta, 
nitrocellulóz, tetril, mononitrotoluol, dinitrotoluol, trinitrotoluol 
13003 hexanitroxtilben, dinitronaftalin, trinitrorezorcin, hexogén, oktogén, robbanóolaj, pentritol, 
hexotol, amatol, por alakú vagy plasztikus robbanóanyag, robbanózagy gyártása 
13004 tolóhatású robbanóanyagok gyártása: piroxilines lőporok, feketelőpor, oldószer nélküli lőpor, 
pirotechnikai keverék. Robbanóanyagok vizsgálata 
13005 robbanóanyag-gyártó technológiai berendezések ellenőrzések, karbantartások 
 
XIV. A magyar honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei 
 
14001 főtávírász 
14002 főtávgépíró 
14003 tervtábla főkezelő 
14004 központ-főkezelő 
14005 csoportvezető (főgépész) 
14006 távírász 



 
 
 
 
 
 
14007 távgépíró 
14008 központkezelő 
14009 megfejtő 
14010 tervtáblakezelő 
14011 céljelleg-nyilvántartó 
14012 észlelő-rajzoló 
14013 tájékoztató (repüléstájékoztató adatközlő) 
14014 harcálláspont adatrögzítő 
14015 repüléstervező 
14016 harcálláspont diszpécser 
14017 főtechnikus 
14018 erőműtechnikus 
14019 elektrikus (külön meghatározott katonai szervezeteknél) 
14020 adótechnikus 
14021 vegyésztechnikus 
14022 szakmunkás (külön meghatározott katonai szervezeteknél) 
14023 kutató (tudományos kutató) 
14024 laboratóriumvezető 
14025 laboráns 
14026 főelőadó (aerológus) 
14027 főelőadó (átvevő) 
14028 betanított kazánfűtő 
14029 takarító (laboratóriumi takarító) 
14030 forgalmi alkalmazott 
14031 repülésirányító 
14032 harcálláspont-technikus 

 


