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Tájékoztató gépkezelői jogosítvány gépcsoport vizsgával kapcsolatos ügymenetről 
  

 
A vizsgára történő jelentkezés kizárólag a képző cégnél, Bácska Autósiskola Kft. 6430 Bácsalmás, Kossuth u. 104. 
+36309435973, bacskaautosuli@gmail.com Bartos József. 
 
A kategóriavizsára történő jelentkezés: 

- Érvényes orvosi alkalmassági igazolás, melyet foglalkozás-egészségügyi orvos érvényesít. Meglévő Gépkezelői 
jogosítvány esetén az érvényes orvosi alkalmassági bejegyzés megfelelő (jogosítvány 14. oldala) nem szükséges 
külön nyomtatvány. (Nem jó a régi építőgép kezelő jogosítvány fénymásolata, vagy más munkakörre kiállított 
orvosi igazolás) 

- 18 éves életkor 
- Minimum a 8. ált. iskolai bizonyítvány 
- 2 db egyforma igazolványkép, amennyiben már rendelkezik „Gépkezelői jogosítvánnyal”, akkor 1 db 

igazolványképet kell leadnia. (6 hónapnál nem régebbi, 3,5 x 4,5 cm, fehér háttér, szembenéző tekintet) 
- személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának egy lapra történő nagyon jól olvasható fénymásolata, 
- Könnyű- illetve Nehézgépkezelő OKJ bizonyítványának vagy az Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

szakképesítés, kezelni kívánt gépcsoportnak megfelelő szakmairány szerinti OKJ bizonyítványának jól 
olvasható fénymásolata, vagy az adatokat szkennelve kérem elküldeni. 

 
A kategóriavizsga költségei: 

-  Előképzettség nélkül: 89, 000,- Ft, + 20, 000,- Ft./ gépcsoport. 

 Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek: 8 óra 

 Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek: 8 óra 

 Szakirányú gépspecifikus ismeretek: 8 óra 

 Munka- és balesetvédelmi ismeretek: 1 óra 

 Gépkezelési gyakorlat: 2-8 óra 
 
-  Előképzettséggel: 59, 000,- Ft. + 20, 000,- Ft. / gépcsoport. 

 Munka- és balesetvédelmi ismeretek: 1 óra 

 Gépkezelési gyakorlat: 2-8 óra 

 
- A vizsgaanyagot intézményünk postai úton küldi meg a KAV Kft-nek, legkésőbb a vizsgát megelőző 15. napon. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség! 
 
A gépkezelő kategóriavizsgákat az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont Nonprofit Kft bonyolítja, és sikeres vizsgát követően kiállítja a Gépkezelői jogosítványt. 
 
 
Bácsalmás, 2022. január 03. 
 

 
Bartos József 

ügyvezető 


