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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk az A1 kategóriás gépjármű-vezető képzés feltételeiről, 

(meglévő B kategóriás jogosítvánnyal). 

 

Képző szerv:  Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. Kecskemét, Izsáki út 2./a.  

Cégj.sz.: 03-09-116915, Akkreditációs lajstromszám: AL 0334 

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000120/2014. E/2020/000056. 

Nyilvántartási szám: B/2020/004180. 

 

Iskolavezető:  Füredi András      Tel: 06-20-929-0377       E-mail: furedi.andras@furedi.eu 

Ügyfélfogadó iroda Ügyfélfogadás ideje Elérhetőségeink 

Kecskemét, Izsáki út 2/a   H-P: 8:00 – 17:00 

 
Tel: +36-76-494-382, 

+36-20-349-4382 
 

Baja, Kossuth u. 2-4. 

  Hétfőtől -Szerdáig: 10:00-16:00 

  Csütörtök: 10:00-18:00 

  Péntek: 10:00-14:00 
 

Tel: +36-20-559-2144 

              
honlap: www.furedi.eu,   E-mail: info@furedi.eu 

 

Szakmai Felügyeleti Szerv:   

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 6000 Kecskemét, Szent István 

krt. 19/A., 

Tel.: +36-76-795-140 

 

Engedélyező hatóság: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 

Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Képzési és Vizsgáztatási 

Hatósági Főosztály, 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel: +36-1-814-1800  

 

Érvényes “B”-vel megszerezhető “A1” kategória meghatározása:  

A 1” kategória: Nemzetközi kategória a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 

19-től  
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olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, 

teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros 

triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. 

 

“A1” kategóriával még vezethető:  
 segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija 

 kerti traktor 

 állati erővel vont jármű 

 

Képzés előírt óraszámai: 

Elmélet:  

KRESZ: 1 óra 

Vezetéselmélet: 1 óra 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra 

Ezután következik egy elméleti számítógépes teszt vizsga, ha ez sikeres utána kezdheti a 

gyakorlatot. 

 

Gyakorlati képzés előírt óraszámai: 

Járműkezelési ismeretek: 1 óra 

Városi forgalomban történő vezetés: 1 óra 

Ezt követően kerül sor a gyakorlati vizsgára, amely első 10 percében kerül a rutin vizsgára, 

(járműkezelés és rutin feladatok) ha ez sikeres, megkezdheti a forgalmi vizsgát. 

 

Költségek: 

elméleti és gyakorlati képzés: 47 .000,- Ft 

vizsgadíjak: 20.300,- Ft 

forgalmi vizsga óradíja: 4.500.- Ft 

Összesen: 71.800,- Ft. 

A jelentkezéshez szükséges a vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya. 

Az iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt (minimum az általános iskolai 

végzettség) egyénileg kell bemutatni a közlekedési hatóságnál.  

 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodánkban történik, melyről a tanuló 

bizonylatot kap. 

A tanuló a szerződéskötéssel megbízza a képző szervet, hogy az általa a képző szervhez 

befizetett, a 84/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat, a KAV Közlekedési Alkalmassági 

és Vizsgaközponttal pénzügyileg rendezze. 

 

A képzés megszakítása, a tanuló távozása 

1.  A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk, és az addig elvégzett oktatásról 

igazolást adunk ki.  

A képzés megszakítása, és a tanuló távozása esetén is a tanuló köteles az addig igénybe vett 

szolgáltatások díját kifizetni, valamint a szerződésben meghatározott kezelési költséget, 

melynek díja 10.000 Ft) Ezekben az esetekben a tanfolyamra meghirdetett kedvezmények 

nem vehetők igénybe. 

Ha a tanuló nagyobb összeget fizetett be, mint a ténylegesen felmerült költségek, és a 

szerződésbontási díj együttes összege, akkor a fennmaradó összeg visszafizetésre kerül. 

Egyeztetés és pénzügyi elszámolás után a Képzési Igazolás 2 példányát átadjuk a tanuló 

részére. 
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Tanuló jogai és kötelezettségei 

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási 

feltételeit. 

- Bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával 

egyeztetni, ill. kérni, hogy a lakására, munkahelyre menjen érte. 

- Oktatót, kocsi típust választani. 

- Akadályoztatása esetén a vezetést lemondani késés esetén 20 percet kell várnia. A 

vizsgát 3 munkanappal előtte lemondani. 

- A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. 

- Elméleti és gyakorlati oktatáson józan, kipihent, egészségileg és 

közlekedésbiztonságilag megfelelő állapotban, megfelelő öltözékben megjelenni. 

- Általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, az 

oktatói utasításokat követni. 

- Mulasztásait, hiányzásait pótolni. 

 

A képző szerv jogai és kötelezettségei 

A hallgató oktatása és teljesítményének ellenőrzése, értékelése a tanfolyam során a 

közlekedési hatóság által az adott kategóriára kiadott „Tantervi és vizsgakövetelmények” 

szerint történik. Ennek tartalmáról a képzés megkezdése előtt, illetve szükség szerint a 

hallgató részletes tájékoztatást kap. 

A Füredi Kft. vállalja, hogy a képzettség megszerzéséhez minden – szakintézménytől 

általában elvárható – támogatást megad a hallgató számára. Biztosítja a hallgatónak a 

képzéshez szükséges oktatási anyagot. 

 

Észrevétel, kérelem, panasz 

Panasz esetén javasoljuk elsősorban, hogy az oktatóhoz, vagy az ügyfélfogadási irodánkhoz, 

vagy Füredi András ügyvezetőhöz forduljon, személyesen, vagy írásban. Amennyiben 

ügyében nem intézkedünk megnyugtató módon úgy lehetősége van panaszával a szakmai 

felügyeleti szervünkhöz fordulni 

Ha még részletesebben szeretné áttekinteni a képzés és vizsgák feltételeit az alábbi 

jogszabályokból tájékozódhat. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, A közúti járművezetők és a közúti 

közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet. 

 A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. 

326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. 

Amennyiben további kérdése merülne fel a képzéssel kapcsolatban elérhetőségeinken 

szívesen állunk rendelkezésére. 

 

 

 

 

 


