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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre
felkészítő szaktanfolyamokhoz
Képző Intézmény adatai:
❖
❖

❖

Képző Intézmény megnevezése
Iskolavezető neve:
➢ E-mail címe:
➢ Telefonszám:
Ügyfélfogadás helyszíne:
➢ E- mail címe:
➢ kapcsolattartó:
➢ Telefonszám:
➢ Ügyfélfogadás időpontja:

MINERVA 90 FELSŐOKTATÁSI ÉS TANFOLYAMSZERVEZŐ KFT.
Posztl Mihály
posztlm@gmail.com
06 30 247 1417
8000. Székesfehérvár, Petőfi u. 5. 2. em.
info@minerva90.hu
Pereces Melinda
06-22-501-665
Hétfő 9.00-15.30
 Kedd 9.00-15.30
 Szerda 9.00-15.30
 Csütörtök 9.00-15.30
 Péntek 9.00-12.00

Képzés bemeneti feltételei (jelentkezés feltétele):
❖
❖
❖
❖

Iskolai végzettség:
alapfokú iskolai végzettség, 18. életév betöltése
Egészségügyi alkalmassági:
szükséges a mellékelt alkalmassági dokumentum alapján
PÁV alkalmassági:
Egyéb dokumentumok:
➢ képzésben résztvevő személyi igazolványa és lakcímkártyája
➢ 2 db igazolványkép
➢ Korábban megszerzett pl. Nehézgépkezelő, Könnyűgépkezelő, Építő- és anyagmozgató gép kezelője stb.
szakképesítés – amennyiben rendelkezik vele a képzésben résztvevő
➢ Korábban megszerzett gépkezelő jogosítvány – amennyiben rendelkezik vele a képzésben résztvevő

❖ Külföldi állampolgár esetén:
a képzésben résztvevőnek rendelkeznie kell állandó magyarországi
lakcímmel vagy magyar vállalkozás foglalkoztatja. Az ezt igazoló okmányok másolatát a jelentkezési lappal
együtt előzetesen be is kell küldeni.

Képzésre jelentkezés módja:
❖ online jelentkezési lap kitöltése a weboldalon vagy
❖ személyesen irodánkban vagy
❖ a weboldalon megadott e-mailcímen

Képzés helyszíne:
- Elméleti képzés helyszíne: 8000. Székesfehérvár, Várkörút 52,
- Gyakorlati képzés helyszíne: Gépcsoporttól függően szerződés szerint

11

www.minerva90.hu
info@minerva90.hu
Tel: +36 22 501665
Adószám: 11601069-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-005758

Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft
8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
Felnőttképzési engedély száma: E-000545/2014, E/2020/00000090
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002788
Engedélyszám: KGHF/32528-6/2022-ITM
Jogszabályi előírások: 2013. évi LXXVII. törvény 15.§-a, 16.§-a, ,21.§-a, a
393/2013. (XI 12.) Korm. rendelet 24.§-a alapján.

Képzési részek és óraszámai:
❖ Elmélet:
➢ Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek
➢ Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek
➢ Szakirányú gépspecifikus ismeretek
❖ Gyakorlat:
➢ Munka- és balesetvédelmi ismeretek
➢ Gépkezelési gyakorlat (gépcsoportonként változó)
(1 elméleti tanóra 45 perc, 1 gyakorlati 50 perc)

8 óra
8 óra
8 óra
1 óra
1- 7 óra

A „Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése” szaktanfolyam igazolt elvégzése.
A képzésben résztvevő a képzés sikeres elvégzésről a Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből kinyomtatott
Tanúsítvány kap.

Vizsgára bocsátás feltételei és módja:
❖ A képzésben résztvevőnek az egyes gépcsoportok tekintetében az összes óraszám kötelező
❖ Pótóra biztosítása: a képző intézmény pótórát biztosít a képzésben résztvevő részére külön díj ellenében,
melyre a képzésben résztvevőnek külön jelentkeznie kell az ügyfélszolgálaton.
❖ Vizsga típusa:
hatósági vizsga
❖ Vizsgatevékenységek:
szóbeli és gyakorlati
❖ Felmentés módja:
➢ Ha a képzésben résztvevő bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt
éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, mentesül az „általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek” valamint az „általános üzemeltetési és technológiai ismeretek” oktatása és az ahhoz
kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.
➢ A képzésben résztvevő mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői
vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az
építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy
nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel
rendelkezik.
A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére
küldi meg.
A képzésben résztvevő a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási
ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a
vezetői engedély kiállítását.
❖ Megszerezhető dokumentum: Gépkezelői jogosítvány – a 14. oldalon megtalálható adott géptípustól
függően
➢ megszerezhető bizonyítvány átvételének módja: a gépkezelő jogosítványt a vizsgaszervező állítja ki és
juttatja el a képző intézményhez, mely a vizsgát követően 1 héten belül átvehető a képző intézménynél
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A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
-

-

-

-

-

A vizsga helyéről és időpontjáról időben értesítjük
a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben meg
kell jelenni
a vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel vagy a
személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel + lakcímkártyával), 14 éves korig
érvényes diákigazolvánnyal igazolnia kell
A vizsgázónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a
vizsgaközpont részére. Ha a vizsgázó alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a
következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
a hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó
aláírásával igazolja
amennyiben a vizsgázó a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap
eltelte után tehet újabb vizsgát
a vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj
ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját megelőző
6. napon a vizsgaközpontnak személyesen vagy írásban bejelenti.
a vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.
amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles
mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani.
Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség
a vizsgázót terheli.
amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák
alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.

A képző szerv jogai, kötelezettségei:
- a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kössön,
- a tanulmányi szerződést indokkal felmondja
- a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
- a szolgáltatási díjat módosítsa,
- a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetve indokolt esetben módosítsa,
- a vizsgaközponttal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon.
- a teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítsa,
- a képzési engedély alapján beiskolázott képzésben résztvevő ügyeit teljes körűen, gondosan intézze,
- a képzésben résztvevő személyes adatait bizalmasan kezelje,
- a képzésben résztvevő panaszát kivizsgálja,
- a szolgáltatás díjáról nyugtát, számlát adjon,
- a tanulmányi szerződés felbontásakor visszajáró szolgáltatási díjat visszafizesse,
- az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze.
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Képzés és vizsgadíjak:
❖
❖
❖
❖

Képzés és vizsgadíj 1 gépcsoport esetén:
Pótóra díja:
Képzés és vizsgadíj további gépcsoport esetén:
Képzés és vizsgadíj meglévő OKJ-s bizonyítvány esetén további gépcsoporthoz:

105.000 Ft/fő
7.000 Ft/Fő/óra
65.000 Ft/fő
45.000 Ft/fő

(A képzési díj tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges költségeket, valamint a képzésben résztvevő rendelkezésére
bocsátott tananyag költségét. A vizsgadíj tartalmazza hatóságnak fizetendő díjakat, vizsgabizottság díját, útiköltségeket stb.)

A képzés és vizsgadíjat egyösszegben vagy két részletben fizetheti (a felnőttképzési szerződésben történt
megállapodás szerint):
• Banki átutalással az Minerva 90 Kft számlaszámára. A közlemény rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét
és a képzés megnevezését (gépcsoport megnevezését)!
• Készpénzbefizetéssel személyesen bármely bankfiókban az Minerva 90 Kft. számlaszámára. A közlemény
rovatba kérjük beírni a jelentkező nevét és a gépcsoport megnevezését!
• Kedvezményezett neve:
Minerva 90 Kft.
• Számlavezető bank neve: Budapest Bank Zrt.
• Számlaszám:
10102952-73923919-00000005
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❖ A gépkezelő képzés célja
A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a Gépkezelői
jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői
tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos
legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként
képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.
❖ A képzés feladata, követelményrendszere
A szaktanfolyam során tanulóknak a következő készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük
annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:
• a közlekedés ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői tudás,
• a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
• a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete
• szerkezettani, üzemeltetési és technológiai ismeretek
• rakodás- emeléstechnológiai ismeretek,
• önálló munkavégzés adott munkagéppel.
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
Az engedélyező és felületet ellátó hatóság megnevezése és elérhetősége:
❖ Innovációs és Technológiai Minisztérium
➢ 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
➢ Telefonszám: +36-1-795-1700
➢ ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
❖ KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
➢ 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
➢ Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800
➢ E-mail: info@kavk.hu
❖ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
➢ 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
➢ Telefonszám: +36-1-371-5936
➢ E-mail: kti@kti.hu
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Gépcsoportok képzésének óraszámai

Kódja

A szaktanfolyam megnevezése

Óraszám

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
1111

Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

1212

Gumikerekes kotró-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

1222
1223

Lánctalpas kotró-kezelői képzés
Teleszkópos kotró-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra
24 óra* + 6 óra

1311

Vedersoros kotró és árokásó-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

1412

Földtoló-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

1522

Földgyalu-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

1612

Földnyeső-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

1732
1712

Gumihenger-kezelői képzés
Statikus henger-kezelői képzés

24 óra* + 3 óra
24 óra* + 3 óra

1722

Vibrációs henger-kezelői képzés

24 óra* + 3 óra

ALAPOZÁS, KÖZMŰ- ÉS FENNTARTÁSI GÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
2132

Cölöp és szádfal verő berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

2131

Kőzet- és talajfúró berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

2244

Alagcsövező gép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

2243
2222

Csősajtoló berendezés-kezelői képzés
Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra
24 óra* + 4 óra
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2218

Talajvízszint süllyesztő aggregát-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

2684

Csatornavizsgáló és tisztító berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

2632

Földmű fenntartó gép-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

2655

Nyesedékaprító berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 2 óra

2654

Önjáró fűnyíró és fűkasza-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
3312

Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

3313

Vezetőállásos targonca-kezelői képzés

24 óra* + 5 óra

3324

Vezetőüléses targonca-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

3327

Vontató targonca-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

3336

Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

3411

Dömper (kerekes anyagszállító)-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

3412

Önrakodó dömper-kezelői képzés

24 óra* + 8 óra
24 óra* + 4 óra

3681

Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát-kezelői
képzés

3652

Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú-kezelői képzés

24 óra* + 3 óra

3624.

Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői képzés

24 óra* + 3 óra

3626

Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra
24 óra* + 4 óra

3627

Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői
képzés

3628

Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés

24 óra* + 3 óra

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
4111

Járműemelő-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4121

Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4141

Parkoló emelő-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4191

Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői képzés

24 óra* + 2 óra

4211

Ollós emelőállvány-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra
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4213

Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés

24 óra* + 2 óra

4221

Mobil szerelő állvány-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4223

Mobil szerelő kosár-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

4224

Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

4225

Hídvizsgáló-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

4226

Építési személy- és teherfelvonó-kezelői képzés

24 óra* + 2 óra

4227

Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4228

Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4329

Reptéri catering jármű-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4341

Toronydaru-kezelői képzés

24 óra* + 8 óra

4351

Árbocdaru-kezelői képzés

24 óra* + 8 óra

4361

Híddaru, futódaru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4362

Portáldaru-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

4371

Bakdaru-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

4372

Forgódaru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4373

Ablakdaru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4374

Konténer emelő-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4375

Konzoldaru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4391

Födémdaru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4411

Autódaru-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

4412

Emelve szállító gépjármű-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4431

Lánctalpas daru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4451

Járműre szerelt daru-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

4511

Hidraulikus
rakodó (homlokrakodó,forgórakodó,
rakodó) kezelői képzés

4572

Kompaktor-kezelői képzés

teleszkópos

24 óra* + 6 óra

24 óra* + 4 óra
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Vagonkirakó-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK
5323

Betonbedolgozó finischer-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5341

Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5344

Aszfaltburkolat maró-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5316

Talajstabilizátor-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5339

Aszfalt újrahasznosító berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5361

Emulziószóró berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5680

Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5636

Kátyúzó gép-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5633

Önjáró útburkolati jelfestő-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5681

Útkorona átfúró berendezés-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5652

Ároktisztító-maró munkagép-kezelői képzés

24 óra* + 6 óra

5623

Hómaró és hótoló gép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5625

Só- és homokszóró gép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5643

Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5672

Önjáró seprőgép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5631

Útfenntartó-, és karbantartó gép-kezelői képzés

24 óra* + 4 óra

5599

Alagútépítő gép-kezelői képzés-kezelői képzés

24 óra* + 8 óra
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