
Tájékoztató a gépkezelő hatósági képzésről és vizsgáról: 

• Az 54/2021. (XI.5.) ITM rendelet alapján az alábbi előírásoknak kell megfelelni: 
• Betöltött 18. életév 

• Orvosi alkalmasság 

• Egy rövid szaktanfolyamot kell elvégezni, ami két részből áll. Elméleti és gyakorlati 

képzésből, melyek a következők: 
Elméleti képzés (3×8 tanóra) 

• Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek: 8 tanóra 
(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle) 

• Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek: 8 tanóra 
(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és vizsgát tenni belőle) 

• Szakirányú gép specifikus ismeretek: 8 tanóra 
(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén minden egyes gépcsoport esetén el kell végezni, és 
vizsgát tenni belőle) 
A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján 1 tanóra 45 perc; gyakorlat 

Gyakorlati képzés 

• Gépkezelési gyakorlat (géptípustól függően 2-8 óra) 

• Munka és balesetvédelmi ismeretek (1 -tantermi vagy gép melletti- óra) 
A 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet alapján 1 tanóra 45 perc; gyakorlat 1 tanóra 50 perc 

• Tanfolyam és vizsga alóli felmentés a FELMENTÉSEK: 
• Azok az új vizsgázóink, akik új gépcsoport esetében jogosultsággal szeretnének bírni, és 

rendelkeznek már korábban megszerzett KÖNNYŰGÉPKEZELŐ vagy NEHÉZGÉPKEZELŐ, vagy a 

megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó Építő-, és anyagmozgató gépkezelő OKJ bizonyítvánnyal, 

a rendelet teljes felmentést biztosít a leendő képzés elméleti része, és a hozzá kapcsolódó vizsga 

elméleti része alól 

• Azon vizsgázóink, akik a leendő vizsgájuk napjától számított 5 éven belül gépkezelői jogosítványt 

szereztek bármely géptípusból a tanfolyamuk és a hozzá kapcsolódó vizsgájuk 3 elemből álló szóbeli 

része esetében 2 elemből felmentésben részesülnek 
A gyakorlati képzés alóli felmentés nem lehetséges, előzetes beszámítására nincs lehetőség. 

 

• Vizsga: 
ELMÉLETI VIZSGA: 

• Elméleti vizsgát azokból tantárgyakból kell tenni, amiből az elméleti tanfolyamon részt vett 

• Az elméleti vizsga szóbeli formában, tételhúzás alapján valósul meg 

• A vizsgázónak annyi tételt kell húzni, amennyi gépcsoportból tesz vizsgát 

• További kettő tételt kell húzni az elméleti képzés két általános tantárgyából is 

• Minősítése megfelelt, vagy nem felelt meg lehet 

• Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen rész ismétlendő 

GYAKORLATI VIZSGA: 

• Meghatározott vizsgafeladat végrehajtása a gyakorlatban, melyet a vizsgabizottság előtt kell 

teljesítenie 

• Minősítése megfelelt, vagy nem felelt meg 

• A gépkezelő vizsgákat az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) bonyolítja, és sikeres vizsgát követően kiállítja a Gépkezelő 

jogosítványt 

A vizsgát követően kb. 3 hét áll a KAV (Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont) Kft. részére a gépkezelő 

jogosítványok kiállítására, melyeket a jelentkezők személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban vehetnek át. 

  



Választható gépcsoportok listája: 

 

 

• Targoncák 
  1. 3324 Vezetőüléses targonca  
  2.  3312 Gyalogkíséretű targonca  
  3.  3313 Vezetőállásos targonca  

• Emelőgépek 
  4. 4111 Járműemelő  
  5.  4213 Gépjármű emelő-hátfalak  
  6. 4221 Mobil szerelő állvány  
  7. 4211 Ollós emelőállvány  
  8. 4223 Mobil szerelő kosár  
  9. 4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű  
  10. 4451 Járműre szerelt daruk  
  11. 4411 Autódaruk  
  12. 4374 Konténer emelők  

• Földmunkagépek 
  13. 1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép 
  14. 4511 Hidraulikus rakodók (Bobcat) 
  15. 1222 Lánctalpas kotrók 
  16. 1223 Teleszkópos kotrók 
  17. 1212 Gumikerekes kotrók 
  18. 1412 Földtolók 

• Egyéb gépek 
  19. 2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza  

  20. 5623 Hómaró és hótoló gépek  

  21. 5672 Önjáró seprőgép   

 

 

Amennyiben a kívánt gépcsoportot nem találja a fenti listában, kérem, hogy keressen minket elérhetőségeink 

valamelyikén 


