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Motor jogosítvány      |      B jogosítvány      |      “B+E” jogosítvány      |      “C” jogosítvány 

“C+E” jogosítvány      |      “D” jogosítvány      |      “D1” jogosítvány      |      “D1E” jogosítvány 

GKI tanfolyam és vizsga      |      Elsősegély tanfolyam és vizsga 

 

Mentesítések 

 

Szerkezeti és üzemeltetési ism. (SZÜ), Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 

Elsősegély tanfolyam és vizsga 

 

 

 

 

 

Felmentést kaphatsz Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (SZÜ), ill. Biztonsági 

ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) tantárgyból és vizsgából, ha az alábbi 

végzettségek valamelyikével rendelkezel: 

 

Bármely egyetemi vagy főiskolai 
○ Gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél 

○ Gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél 

○ Gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél 

○ Szakirányú műszaki oktatói oklevél 

 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon 

és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett... 
○ harcjármű üzemben tartó szakos oklevél 

○ katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél 

○ gépjármű technikus tiszti képesítés 

○ harcjármű üzemeltetői üzemmérnök 

 

„Műszaki ismeretek" szakos szakoktatói oklevél (ill. ezzel egyenértékű képesítés), 

Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi) 

○ Közút járműgépész 

○ Közlekedésgépész 

○ Gépjármű-technikai 

○ Gépjárműüzemi 

https://www.gyorsjogositvany.hu/motor-jogositvany
https://www.gyorsjogositvany.hu/auto-jogositvany
https://www.gyorsjogositvany.hu/nehezpotkocsi-jogositvany/be-jogositvany
https://www.gyorsjogositvany.hu/c-kategorias-jogositvany
https://www.gyorsjogositvany.hu/nehezpotkocsi-jogositvany/ce-jogositvany
https://www.gyorsjogositvany.hu/busz-jogositvany/d-kategoria
https://www.gyorsjogositvany.hu/busz-jogositvany/d1-kategoria
https://www.gyorsjogositvany.hu/nehezpotkocsi-jogositvany/d1e-jogositvany
https://www.gyorsjogositvany.hu/gki-tanfolyam
https://www.gyorsjogositvany.hu/elsosegely-tanfolyam-es-vizsga
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○ Mezőgazdasági gépész 

○ Mezőgazdasági gépjavító 

○ Építőgépész 

○ Gépjárművezető és -karbantartó 

 

Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány 

○ Autószerelő 

○ Anyagmozgatógép-szerelő 

○ Építőgép-szerelő 

○ Mezőgazdasági gépszerelő 

○ Gépjárművezető és -karbantartó 

○ Mezőgazdasági gépész 

○ Fakitermelési gépkezelő 

○ Állattartó telepi gépész 

○ Kertészeti gépész 

○ Növénytermesztő gépész 

○ Erdőgazdasági gépész 

○ Mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 

○ Mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 

 

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány 

 

 

 

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tan- és vizsgatárgyból az alábbi 

végzettséggel rendelkezők kaphatnak felmentést: 

 

Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés 

○ Munkavédelmi szakmérnöki oklevél 

○ Munkavédelmi üzemmérnöki oklevél 

○ Felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél 

○ Munkavédelmi technikusi oklevél 

○ Középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél 

 

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1. után tett sikeres vizsgát 

“Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból 

 

 

 

Felmentést kapsz elsősegély tanfolyam és vizsga alól, ha az alábbi végzettségek 

valamelyikével rendelkezel: 

 

○ az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi oklevél 

○ az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi oklevél 

○ védőnői oklevél 
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○ dietetikusi oklevél 

○ mentőtiszti oklevél 

○ gyógytornász oklevél 

○ egészségügyi szakoktatói oklevél 

○ diplomás ápolói oklevél 

○ a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek 

○ az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek 

○ 1969. július 1. és 1983. december 31. között „D” kategóriás vezetői engedélyt, vagy 

„trolibusz” kategóriás járművezetői engedélyt szerzett 


