
GÉPKEZELŐI TANFOLYAMOK 

Beiratkozási feltételek: 

    18. életév betöltése 

    egészségügyi alkalmasság, amely orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasságot igazol. 

Elméleti képzés: 

    A., – Általános munkavédelmi és egészségnyújtási ismeretek – 8 óra 

(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle) 

    B.,– Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek – 8 óra 

(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle) 

    C., – Szakirányú gépspecifikus ismeretek – 8 óra 

(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén minden egyes gépcsoport esetén el kell végezni, és vizsgát tenni 
belőle) 

A tanfolyam csak tantermi formában 24 tanóra (3 * 8 tanóra) keretében végezhető. 

Tanfolyam alóli felmentés a FELMENTÉSEK bekezdésben leírtak szerint lehetséges. 

Gyakorlati képzés: 

    Munka- és balesetvédelmi ismeretek – 1 óra (tanteremben vagy a gép mellett is oktatható) 

    Gépkezelési gyakorlat – 2 – 8 tanóra – géptípustól függően. 

GÉPKEZELŐ VIZSGA 

Elméleti vizsga: 

Elméleti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tenni, amelyeknek a képzésén kötelezően részt vett. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott 
vizsgafeladatokat kell teljesíteni. Az elméleti vizsga szóban történik, a vizsgázónak 1 – 1 tétel kell húznia az „A” és a „B” 
tantárgyakból, a „C” tantárgyból pedig annyit, ahány gépcsoportból vizsgázik. A minősítés megfelelt, vagy nem felelt 
meg lehet.Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen vizsgarészt kell megismételni. 

Gyakorlati vizsga: 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott 
vizsgafeladatokat kell teljesíteni a vizsgabizottság előtt a gyakorlatban. 

A minősítés megfelelt, vagy nem felelt meg lehet. 

FELMENTÉSEK 

    Teljes elméleti felmentés 

Az 54/2021. (XI.5.) ITM rendelet figyelembe veszi a korábban megszerzett szakképesítéseket. Újabb jogosultságok 
megszerzése esetén rész- vagy teljes tanfolyami, illetve vizsga alóli felmentést tesz lehetővé. 



Akik rendelkeznek könnyű- vagy nehézgépkezelő, illetve a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó Építő- és 
anyagmozgató gép kezelője OKJ bizonyítvánnyal, azok teljes felmentést kaphatnak a képzés elméleti része, és a hozzá 
kapcsolódó elméleti vizsga alól. 

    Részleges felmentés elméletből 

Azok részére, akik a vizsgájuk napjától számított 5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznek, 
mentesülnek az „A” és a „B” elméleti modul képzése és vizsgája alól. 

Gyakorlati képzés alól felmentés nem lehetséges, előzetes beszámításra sincs lehetőség. 
 

Elmélet Gyakorlat 

  Általános 
munkavédelmi és 
elsősegélynyújtási 
ismeretek 8 óra 

Általános 
üzemeltetési és 
technológiai 
ismeretek 8 óra 

Szakirányú 
gépspecifikus 
ismeretek 8 óra 

Munka- és 
balesetvédelmi 
ismeretek 1 óra 

Gépkezelési 
gyakorlat – 
géptípustól függ 
az óraszám 

Ha a tanuló bármely 
gépcsoportból 
rendelkezik 5 éven 
belüli gépkezelői 
jogosítvánnyal 

Felmentve a 
tanfolyam és a 
vizsga alól. 

Felmentve a 
tanfolyam és a 
vizsga alól. 

Szükséges Szükséges Szükséges 

Könnyű-, vagy 
nehézgépkezelő, 
vagy Gépcsoporthoz 
tartozó OKJ 
bizonyítvánnyal 
rendelkezik 

Felmentve a 
tanfolyam és a 
vizsga alól. 

Felmentve a 
tanfolyam és a 
vizsga alól. 

Felmentve a 
tanfolyam és a 
vizsga alól. 

Szükséges Szükséges 

OKJ és jogosítvány 
nélkül 

Szükséges Szükséges Szükséges Szükséges Szükséges 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK 

A korábban megszerzett gépkezelő jogosítványok érvényesek maradnak a megszerzett gépekre vonatkozóan. 

A korábbi gépcsoport besorolások köre jelentősen bővült. Jelenleg 82 gépcsoportból van lehetőség gépkezelő 
végzettséget szerezni. 

Jelentkezés esetén kérjük, hogy minden eddigi bizonyítványát, jogosítványát mutassa be, hogy a lehető legegyszerűbben 
elvégezhető, árban kedvező képzési lehetőséget tudjuk biztosítani. 

A KÉPZÉST ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYOK 

    A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

    A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 

    A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM 
rendelet 


