
A jogszabály 2010. április 2.  napon hatályos állapota  
 

  

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 

a mezıgazdasági és erdészeti gépkezelıi jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának 
szabályairól 

A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 67. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következıket 
rendelem el: 

1. § (1) Az 1. számú melléklet b) oszlopában felsorolt mezıgazdasági, illetve erdészeti erı- vagy 
munkagépet (a továbbiakban: gép) - a (2) bekezdésben és a 9. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - 
csak az a munkavállaló kezelhet, aki arra a gépre az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a 
továbbiakban: KSZI) által kiállított gépkezelıi jogosítvánnyal (a továbbiakban: jogosítvány) rendelkezik. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosítvánnyal nem kell rendelkeznie annak, aki - a külön 
jogszabály alapján - az adott gép kezeléséhez elıírt nehézgépkezelı jogosítvánnyal rendelkezik. 

(3) A jogosítvány alaki és tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
2. § (1) A jogosítvány annak adható ki, aki a gépre elıírt szakképesítést megszerezte. 
(2) Az 1. számú melléklet f) rovatában megjelölt képesítéssel rendelkezı személy részére - kérelmére - a 

jogosítványt ki kell adni. 
3. § A gépkezelıi jogosítvány jármő vezetésére nem jogosít. 
4. § (1) A jogosítvány kiadása iránti kérelem egyénileg vagy csoportosan a KSZI-hez nyújtható be. 
(2) A kérelemhez csatolni kell: 
a) az igénylı által kitöltött adatlapot, 
b) a jogosultságot igazoló bizonyítvány, oklevél másolatát, 
c) 1 db (3 x 4 cm mérető) fényképet, 
d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 
(3) A jogosítvány kiállításáért 2000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási 

szolgáltatási díjat - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - készpénz-átutalási megbízással a Magyar 
Államkincstár 10032000-01743276 számlaszámra kell befizetni. 

(4) A jogosítvány kiállítását a sikeres vizsgát tett személy vagy aki a végzettsége szerint erre jogosult, 
egyénileg igényelheti. Csoportos kérelem esetén a sikeres vizsgát tett személyek részére - megbízásukból - a 
szakmai vizsgát szervezı intézmény igényelheti a jogosítvány kiállítását. 

(5) Csoportos kérelemhez a (2) bekezdés a), c), d) pontjában elıírtakat, valamint a jogosítvány 
kiállításának alapjául szolgáló szakmai vizsga törzslapjának hiteles másolatát is csatolni kell. 

(6) Csoportos kérelem benyújtása esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a szakmai vizsgát szervezı 
intézmény egy összegben utalja át a (3) bekezdésben megjelölt számlaszámra. 

5. § (1) Ha az igénylı már rendelkezik valamely gépre (gépekre) jogosítvánnyal és további gép 
kezeléséhez szükséges jogosultság bejegyzését kéri, a kérelemhez csatolni kell az érvényes gépkezelıi 
jogosítványt is. E kérelemhez fényképet nem kell mellékelni. 

(2) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült jogosítványok pótlásának igénylése esetén a 4. § 
(1)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. Jogosítvány pótlására kérelem csak egyénileg 
nyújtható be. 

6. § (1) A KSZI a kérelem beérkezését követıen 15 napon belül ellenırzi, hogy a benyújtott 
dokumentumok megfelelnek-e az elıírásoknak. A hiányzó vagy nem megfelelı dokumentum esetében a 
kérelmezıt - 15 napos határidı kitőzésével - hiánypótlásra szólítja fel. 

(2) A KSZI a hiánytalan kérelem, illetve a hiánypótlás beérkezésétıl számított 30 napon belül a 
jogosítványt kiállítja és a kérelmezınek eljuttatja. Új jogosítványba egy eljárás keretében többféle gép 
kezelésére vonatkozó jogosultság is bejegyezhetı. Meglévı jogosítványba más gép kezelésére való 
jogosultság új kérelem alapján jegyezhetı be. 

(3) A kérelem elutasítása, illetve az eljárás megszüntetése esetén az igénylı részére a befizetett igazgatási 
szolgáltatási díj 50%-át vissza kell téríteni. 

7. § (1) A KSZI a beérkezett kérelmekrıl, valamint a kiállított és kiküldött jogosítványokról 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a kérelmezı által kitöltött adatlapon szereplı adatokat, a kérelem 
(hiánypótlás) beérkezésének idıpontját, valamint a kiállított jogosítvány nyilvántartási számát és 
kiállításának idıpontját tartalmazza. 



(2) Egy kérelmezı többféle gép kezelésére való jogosultságát ugyanazon a nyilvántartási számon kell 
nyilvántartani. Elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült jogosítványok pótlása esetén a jogosítványt új 
nyilvántartási számon kell kiállítani és nyilvántartani. 

(3) A KSZI 2003. szeptember 1-jéig átveszi azokat a nyilvántartásokat, amelyeket korábban a 
mezıgazdasági és erdészeti gépkezelıi jogosítványok kiadásáról más intézmények vezettek. 

8. § A jogosítvány a foglalkozásra, illetve munkakörre elıírt rendszerességő munkaköri orvosi 
alkalmassági vélemény „alkalmas” bejegyzésével együtt érvényes. 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
(2)-(3) 

1. számú melléklet a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez 

Jegyzék azokról a mezıgazdasági és erdészeti gépekrıl, amelyek kezeléséhez gépkezelıi 
jogosítvány szükséges 

a) Mezıgazdasági gépek 

 
Sz. 

 
A gép 
megnevezése 

 
VTSZ 
szám 

A jogosítvány 
megszerzéséhez 
elıírt 
szakképesítés 
megnevezése, 
OKJ száma 

 
A gép 
kezelésének 
minısül 

 
Szakmai végzettség(ek), 
amely alapján a jogosítványt - 
kérelemre - 
ki kell adni 

a b c d e f 

1. 

37 kW 
teljesítmény- 
határ feletti 
traktor 

8701.90.2501 
8701.90.3101 
8701.90.3501 
8701.90.3901 
8432.10 
8432.21 
8432.29 
8432.30 
8432.40 
8432.80 

Mezıgazdasági 
gépkezelı 
(Traktor) 
31 6280 10 

Gépcsoport 
(erı- és 
munkagép) 
üzemeltetése, 
technológiai 
mőveletet 
végzése, gépek 
karbantartása 

Okleveles mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépészmérnök, Okleveles 
mezıgazdasági mérnök, 
Mezıgazdasági mérnök, 
Mezıgazdasági technikus, 
Mezıgazdasági gépésztechnikus, 
Növénytermesztı és növényvédelmi 
technikus, Parképítı és fenntartó 
technikus, Okleveles kertészmérnök, 
Kertészmérnök, Kertész- és 
növényvédelmi technikus, 
Vadgazdálkodási technikus, 
Mezıgazdasági gépész, 
Növénytermesztı gépész, 
Mezıgazdasági gépszerelı, 
gépüzemeltetı, Mezıgazdasági 
gépjavító és karbantartó, 
Mezıgazdasági gépjavító 
szaktechnikus, Mezıgazdasági 
gépüzemeltetı szaktechnikus, 
Állattartó-telepi gépész, Kertészeti 
gépész, Kertépítı és fenntartó, 
Kertész, Dísznövénykertész, 
Dísznövénytermesztı szaktechnikus, 
Meliorációs és parképítı gépkezelı, 
Vadász, vadtenyésztı, Gazda I., 
Gazda II. 

2. 
Lánctalpas 
traktor 

8701.30.9001  

Mezıgazdasági 
gépkezelı 
(Traktor) 
31 6280 10 

Gépcsoport 
(erı- és 
munkagép) 
üzemeltetése, 
technológiai 
mőveletek 

Okleveles mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépésztechnikus, Mezıgazdasági 
gépszerelı, gépüzemeltetı, 
Mezıgazdasági gépjavító és 



végzése, gépek 
karbantartása 

karbantartó, Mezıgazdasági 
gépjavító szaktechnikus, 
Mezıgazdasági gépüzemeltetı 
szaktechnikus, Mezıgazdasági 
gépész, Növénytermesztı gépész, 
Állattartó-telepi gépész, Kertészeti 
gépész, Gazda I., Gazda II. 

3. 
Önjáró 
mezıgazdasági 
betakarítógép 

8433.11 
8433.19 
8433.20 
8433.30 
8433.40 
8433.51 
8433.52 
8433.53 
8433.59 

Mezıgazdasági 
gépkezelı 
(Önjáró 
betakarítógép) 
31 6280 10 

Betakarítógépek 
beállítása, 
üzemeltetése, 
karbantartása 

Okleveles mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
technikus, Mezıgazdasági 
gépésztechnikus, Mezıgazdasági 
gépész, Növénytermesztı gépész, 
Kertészeti gépész, Mezıgazdasági 
gépszerelı, gépüzemeltetı, 
Mezıgazdasági gépjavító és 
karbantartó, Mezıgazdasági 
gépjavító szaktechnikus, 
Mezıgazdasági gépüzemeltetı 
szaktechnikus, Gazda I., Gazda II. 

4. 
Meliorációs és 
földmunkagép 

 

Mezıgazdasági 
gépkezelı 
(Meliorációs és 
parképítı 
földmunkagép) 
31 6280 10 

Meliorációs 
gépek, 
parképítésnél 
használatos 
munka gépek 
kezelése, 
üzemeltetése, 
gépek 
karbantartása 

Okleveles mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépésztechnikus, Parképítı és fenntartó 
technikus, Tájépítı szaktechnikus, 
Meliorációs és parképítı gépkezelı, 
Mezıgazdasági gépész. 

5. 
Fejı- és 
tejfeldolgozó 
gép 

8434.10 
8434.20 

Állattenyésztési 
gépkezelı 
(Fejıgépkezelı) 
21 6280 04 

Fejı- és/vagy 
tejfeldolgozó-gép 
(gépcsoport) 
üzemeltetése 
(indítás, 
mőködtetés, 
leállítás stb.), 
karbantartása 

Állattenyésztı (Szarvasmarha-
tenyésztı), Állattenyésztı és állat-
egészségügyi technikus, Általános 
állattenyésztı, Állattartó-telepi 
gépész, Gazda I., Gazda II., 
Mezıgazdasági gazdaasszony I., 
Mezıgazdasági gazdaasszony II., 
Szarvasmarha-tenyésztı 
szaktechnikus, Mezıgazdasági 
gépész, Mezıgazdasági technikus, 
Mezıgazdasági gépésztechnikus, 
Okleveles agrármérnök, 
Agrármérnök, Mezıgazdasági 
gépészmérnök, Okleveles 
mezıgazdasági gépészmérnök. 

6. Keltetıgép 8436.21 

Állattenyésztési 
gépkezelı 
(Keltetıgép- 
kezelı) 
21 6280 04 

Keltetıgép 
(gépcsoport) 
üzemeltetése 
(indítás, 
mőködtetés, 
leállítás stb.), 
karbantartása 

Állattenyésztı és állat-egészségügyi 
technikus, Állattenyésztı szakmunkás, 
Állattenyésztı (baromfi- és 
kisállattenyésztı). 

7. 
Elektromos 
halászgép 

8543 
Elektromos 
halászgépkezelı 
32 6280 01 

 Halász, Halász szaktechnikus. 

8. 
Mezıgazdasági 
rakodógép 

8428.90.71 

Mezıgazdasági 
gépkezelı 
(Mezı- és 
erdıgazdasági 
rakodógép) 
31 6280 10 

Rakodási 
tevékenység 
(fel- vagy 
leterhelés), 
gépek 
karbantartása 

Okleveles mezıgazdasági 
gépészmérnök, Mezıgazdasági 
gépészmérnök, Okleveles 
erdımérnök, Erdımérnök, 
Mezıgazdasági technikus, 
Mezıgazdasági gépésztechnikus, 



Erdészeti gépésztechnikus, 
Mezıgazdasági gépész, Erdészeti 
gépész, Növénytermesztı gépész, 
Állattartó-telepi gépész. 

b) Erdészeti gépek 

 
Sz. 

 
A gép 
megnevezése 

 
VTSZ 
szám 

A jogosítvány 
megszerzéséhez 
elıírt 
szakképesítés 
megnevezése, 
OKJ száma 

 
A gép 
kezelésének 
minısül 

 
Szakmai végzettség(ek), 
amely alapján a jogosítványt - 
kérelemre - 
ki kell adni 

a b c d e f 

1. Motorfőrész  
Motorfőrész- 
kezelı 
21 6280 02 

 

Okleveles erdımérnök, Erdımérnök, 
Erdésztechnikus, Erdészeti 
gépésztechnikus, Erdészeti gépész, 
Erdészeti szakmunkás, Fakitermelı. 

2. 
Csörlıs és 
markolós 
közelítıgép 

 
Közelítıgép- 
kezelı 
31 6280 03 

 
Erdésztechnikus, Erdészeti 
gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás, 
Erdészeti gépész. 

3. 
Utánfutós 
közelítıgép 

 
Közelítıgép- 
kezelı 
31 6280 03 

 
Erdésztechnikus, Erdészeti 
gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás, 
Erdészeti gépész. 

4. 
Győrős 
kérgezı gép 

 
Fakitermelési 
gépkezelı 
31 6280 02 

 
Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti 
szakmunkás, Erdészeti gépész. 

5. 
Erdészeti 
rakodógép 

 

Mezıgazdasági 
gépkezelı (Mezı- 
és erdıgazdasági 
rakodógép) 

31 6280 10 

Okleveles erdımérnök, Erdımérnök, 
Erdésztechnikus, Erdészeti 
gépésztechnikus, Erdészeti szakmunkás, 
Erdészeti gépész, Közelítıgép-kezelı 

6. Aprítógépek  
Fakitermelési 
gépkezelı 
31 6280 02 

 
Erdészeti gépésztechnikus, Erdészeti 
szakmunkás, Erdészeti gépész. 

7. 
Döntı-rakásoló 
gép 

 
Közelítıgép- 
kezelı 
31 6280 03 

 Erdészeti gépésztechnikus. 

8. 
Gallyazó- 
daraboló gép 

 
Közelítıgép- 
kezelı 
31 6280 03 

 Erdészeti gépésztechnikus. 

9. 
Sodronykötél- 
pálya 

 
Erdészeti 
kötélpálya-kezelı 
31 6280 01 

 Erdészeti gépésztechnikus. 

2. számú melléklet a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelethez 

Mezıgazdasági és erdészeti gépkezelıi jogosítvány 

a) A jogosítvány külsı (cím) oldala 

FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM 

Mezıgazdasági és erdészeti gépkezelıi jogosítvány 

b) A jogosítvány belsı (borítólapokon levı) oldalai 

Elülsı borítólapon: 

........../20...... 



a jogosítvány nyilvántartási száma 

.............................................................. 
név 

aki .......... évben ................ hónap ..... napján .................................... helységben született, 
anyja neve: ............................................, a jogosítványba bejegyzett gépek kezelésére jogosult. 

Kelt ................, 20...... év ................ hó ..... nap. 

3 x 4 cm fénykép 

.............................................................. 
a kiállító szerv vezetıje 

P. H. 

Hátulsó borítólapon: 

TUDNIVALÓK 
A gépkezelıi jogosítvány jármő vezetésére nem jogosít. 
A gépkezelıi jogosítvány tulajdonosa a géppel végzett munka idıtartamára köteles magánál tartani, és azt 

hatósági személy, továbbá a munkáltató, valamint a felügyeleti szervek illetékes képviselıjének felhívására 
bemutatni. 

Haladéktalanul be kell mutatni a munkáltató illetékes képviselıjének a jogosítványba tett újabb 
bejegyzéseket is. 

Az igazolvány tulajdonosa az elıírt idıszakos orvosi vizsgálatokon köteles megjelenni. 
Ennek elmulasztása a gépkezelıi jogosultság megszőnését vonja maga után. 

.............................................................. 
a jogosítvány tulajdonosának aláírása 

c) A jogosítvány 3-6. oldala 

A) A JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS BEJEGYZÉSEK 
Gépkezelıi jogosultság megszerzésének idıpontja: ...................................................................... 
Az adott rendeltetéső gép megnevezése: ...................................................................................... 

Kelt ................, 20...... év ................ hó ..... nap. 

.............................................................. 
a kiállító szerv vezetıje 

d) A jogosítvány 7-10. oldala 

B) ORVOSI ÉRVÉNYESÍTÉS 
Érvényes: ...... év ................ hó .....-ig. 

Kelt ................, 20...... év ................ hó ..... nap. 

Orvosi megjegyzések: 

.............................................................. 
aláírás 

e) A jogosítvány 11-12. oldala 



C) EGYÉB BEJEGYZÉSEK 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
 


