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Mentesítések 

1/a Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga kötelezettség alól mentesítés. 

Tanfolyam-mentes vizsga letételét kérheti; aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 

1/1984. (K.közl. Ért.1.) KM-HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti 

járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 

22/1992. ( XI.25. ) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott- csak katonai járművek 

vezetésére jogosító- "C" vagy "E" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes 

vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői 

engedély van. Az 1993. 01. 01. után kiadott "E" kategóriás katonai vezetői engedély a kiállítástól 

számított 3 évig jogosít a tanfolyam mentes vizsga letételére. 

A mentességet a felügyelet jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa 

hitelesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi. A vizsgaigazolás kiadásához az 

elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – Magyar Vöröskereszt által kiállított – 

igazolás, "Vöröskeresztes igazolás" megszerzésének köztelezettsége alól mentesülnek a külön 

jogszabály alapján; 

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi gyógyszerészi, 

- az állatorvos- tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, 

- védőnői, 

- dietetikus, 

- mentőtiszti, 

- gyógytornász, 

- egészségügyi szakoktatói, 

- diplomás ápolói oklevéllel képesítéssel) rendelkező, valamint 

- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és 

- az egészségügyi közép-vagy szakiskolát végzettek, illetve 

- minden vizsgázó, aki 1969. 07. 01. és 1983. 12. 31. között "D" kategóriás, vagy 

- trolibusz kategóriás járművezetői engedélyt szerzett, továbbá aki 

- 1984. január 01-je után: 

- bármely járműkategóriára engedélyt, 

- "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt, 

- "Mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", vagy 

- "Lassú jármű" kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. 

- További mentesség a "Vöröskeresztes igazolás" megszerzése alól nem adható. 
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1/b. Biztonsági ellenőrzés-és üzemeltetés tan-és vizsga kötelezettség alól. 

Szerkezeti-és üzemeltetési ismeretek tan-és vizsga kötelezettség alól. 

Bármely egyetemen vagy főiskolán szerzett: 

- Gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; 

- Gépész-, autógépész-, közlekedés mérnök tanári oklevél; 

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

- Szakirányú műszaki oktatói oklevél; 

Nemzetvédelmi Egyetemenen vagy Főiskolán szerzett: 

- harci jármű üzembetartó szakos oklevél; 

- katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél; 

- gépjármű technikus tiszti képesítés; 

- harci jármű-üzemeltető üzemmérnök; 

Műszaki ismeretek szakoktatói oklevél, vagy ezzel egyenértékű képesítés 

(technikusi oklevél, szakközépiskolai érettségi): 

- közúti járműgépész; 

- közlekedésgépész; 

- gépjármű-technikus; 

- gépjárműüzemi; 

- 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; 

- Gépjárműkezelői bizonyítvány. 

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten 

szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban 

csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, ill. szakképesítést igazoló 

bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. Ha a felmentés szervezetten megkérte az iskola, de 

vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a 

felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén az 



egyéb feltételek teljesülés mellett a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni. A mentesítési-

kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell 

meghatározónak tekinteni. 

Biztonsági ellenőrzés-és üzemeltetés vizsgatárgy-és vizsgakötelezettség alól mentesül a 11.§.(3) 

bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő "Lassú jármű" vezetői igazolványa lapaján 

mezőgazdasági vontató vezetésére "T" kategóriás vizsgát kíván tenni. 

 

1/c Elméleti tanfolyam kötelezettség alól felmentés 

A tanfolxyam elméleti tárgyai alol nem adaható felmentés, kivéve a siketek és a mozgáskorlátozottak 

részére az iskolavezető saját jogkörében adhat felmentést. 

 


