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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
 

1. Munkáltató:  
ZEUS Exhausts Kft. 

2. Munkáltató cégjegyzékszáma:  

20-09-073238 
3. Munkáltatói jogokat képviseli: 

Gyuricz Barnabás ügyvezető 
4. Munkáltató székhelye: 

H-8800 Nagykanizsa, Sörgyár utca 3808. hrsz. 
5. Munkakört betöltő neve:   

 
6. Munkakört betöltő születési helye és ideje: 

 
7. Munkakör: 

gépi fémcsiszoló 
8. Munkakör FEOR száma: 

8152 
9. Munkahely: 

ZEUS Exhausts Kft. 
10. Munkahely címe: 

H-8800 Nagykanizsa, Sörgyár utca 3808. hrsz. 
11. Munkaidő: 

napi nyolc óra (600-1430) 
12. Alá- és fölérendeltségi viszony 

Közvetlen felettesének munkaköre: termelésvezető 
13. Munkakör célja: 

A ZEUS Exhausts Kft. gyártási folyamataiba illeszkedő szakipari munka magas minőségű elvégzése, a termelési programnak 
megfelelő gyártási ütem szerinti feladatok teljesítése. 

14. Feladatok: 

➢ Fémtermékek vagy alkatrészek készítését, felületkezelését végző gépeket, berendezéseket beállít, kezel és felügyel. 
➢ Fémfelületek csiszolását végzi. 
➢ Helyhez kötött vagy hordozható csiszoló- és polírozógépek kezel. 
➢ Munkadarabok vizsgálata, tapogatása és lemérése, a felületek és méretek előírásoknak való megfelelése ellenőrzésére. 
➢ Csiszolóanyagok és eljárások ismeretében, a műszaki előírásoknak megfelelően a csiszolószalagok kiválasztása és 

felszerelése kéziszerszámokkal a gépekre. 
➢ Elvégzi a munkadarabok gépasztalra helyezését és rögzítését. 
➢ A szükséges szerszámcseréket és beállításokat elvégzi. 
➢ Betartja a technológiai előírásokat és a kezelési utasításokat. 
➢ Elvégzi a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatát. 
➢ A rábízott gépeket, berendezéseket ápolja és karbantartja. 
➢ A gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat elhárítja. 
➢ Javítja azokat a termékeket, amik gyártása a szakma körébe tartozik. 
➢ Méréseket végez hagyományos mérőeszközökkel és digitális technikával. 
➢ Magas esztétikai (vizuális) követelményeket teljesíti. 

➢ Precízen alkalmazza a termékkísérő lapot és annak mellékletét képező műszaki rajzot, gondosan adminisztrálja az 
elvégzett műveletet/műveleteket a termékkísérő lapon, illetve a termelési programban. 

➢ Munkakörnyezetét (használt eszköz és környezete) napi rendszerességgel takarítja, tisztán tartja. 
➢ Rendszeresen tölti az üzemi adminisztráció részét képező „Jelenléti ívet”. 

15. Hatáskör: 

➢ Hatásköre a feladata végrehajtására, illetve az ellátásához szükséges munkatársi segítség kérése. 
16. Felelősség: 

➢ Felelőssége közvetlen. 
➢ A szakmai előírások és az érvényben lévő rendelkezések betartásáért. 
➢ Kezdeményező módon kommunikálni és együttműködni vezetőivel és munkatársaival. 

➢ A feladat- és hatáskörébe tartozó minden tevékenység maradéktalan és határidőre történő ellátásért. 
17. Munkavállaló köteles: 

➢ Félteni, óvni és növelni a ZEUS Exhausts Kft. jó hírnevét. 
➢ Munkáját a munkáltató mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 
➢ Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott anyagokra és eszközökre, azok rendeltetésszerű használatára. 
➢ Őrizni a munkahelyi titkot, bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott utasításokat, 

szabályzatokat. 
➢ Határidőket betartva munkáját pontosan, színvonalasan végezni. 
➢ Munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi, munkatársainak segíteni. 
➢ Munkatársaival együttműködni. Munkáját úgy végezni, hogy a gyártási folyamatban követő fázisok hatékonyságát növeli. 
➢ Vezetői utasításra munkaköri leírásában nem részletezett munkát is elvégezni. 
➢ Saját maga és munkatársai testi épségére, egészségére, illetve a környezetre vigyázni. 
➢ A mindenkori munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, illetve közegészségügyi előírásokat betartani és betartatni.  
➢ A ZEUS Exhausts Kft. vagyonát gondos gazda módján kezelni, arra vigyázni. 
➢ A ZEUS Exhausts Kft. terhére vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. 
➢ Az észlelt rendellenességeket, balesetveszély kockázatait, esetleges baleseteket felettesének jelenti. 
➢ A részére előírt munkavédelmi eszközt, munkaeszközt rendeltetésszerűen használni, az egészséget és testi épséget nem 

veszélyeztető ruházatot viselni, biztonságos és munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. 
18. Munkakörülmények: 
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➢ Állandó helyszínen, zárt térben kell dolgozni. Az üzemrész többnyire poros, piszkos. Por és ritkán változó környezeti 
hőmérséklet jellemző. 

➢ Zaj és vibráció gyakori, a balesetveszély a gépek, anyagok használata, és a munkakörnyezet miatt fokozott.  
➢ A munkavégzés közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár. Jellemző fizikai tevékenységek a tartós állás, emelés, hajolás, 

görnyedés. 
➢ Toló-húzó mozdulatok végzése gyakori. Fokozott figyelemkoncentráció jellemző. 
➢ A gépek éles vagy forgó alkatrészei illetve a fémszilánkok balesetveszélyt jelenthetnek. 
➢ Égési sérülések keletkezhetnek a felforrósodott fémtől. 
➢ A különböző csiszológépek folyamatos zajt okoznak. 
➢ Jelentős pszichikai megterhelés nincs, de a fokozott balesetveszély egyes munkahelyzetekben, - illetőleg a fentiekben már 

említett munka specifikus körülmények - enyhe stressz-hatással járhatnak. 
➢ Karok, kéz és ujjak használata fokozott. 
➢ Anyagmozgatás (cipelés) tolás, húzás, görnyedés, térdelés, guggolás rendszeres igénybe vételként jelentkezhet. 

➢ A hallás és a látás igénybevétele is jelentős. 
19. Munkakör betöltéséhez szükséges: 

➢ Szakképzettség:              lakatos (általános gép-, szerkezeti-, karosszéria- stb.) szakmunkás, betanított munka 
➢ Gyakorlat:                          2 éves szakmai gyakorlat 
➢ Képességek, készségek:  

• Manuális képesség, problémamegoldás. 

• Alkalmazkodó- és együttműködő képesség, stressz tolerancia. 

• Pontosság, precizitás  

• Figyelem koncentráció, térbeli tájékozódás  

• Önállóság, felelősségvállalás. 

• Teljesítőképesség és teljesítményigény 

• Elkötelezettség a ZEUS Exhausts Kft. értékek iránt. 
20. A munkakör vezetési jellemzői: 

Irányítottsági jellemzők: Beszámolási kötelezettség felettese részére. 
21. Kihívások: 

A ZEUS Exhausts Kft. versenyképességet javító módszerek, technikákra javaslattétel, esetleges kidolgozása és javaslattétel 
összeállítása. A környezettudatos munkavégzés szempontjainak minél magasabb megfelelés. 

 
Nagykanizsa, 2021 
 
Érvényes a visszavonásig! 
 
 


