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Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. 

szolgáltatásait választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy 

iskolánk moped (AM), motorkerékpáros (A1,A2,A), személygépkocsi (B), tehergépkocsi (C1,C), 

nehézpótkocsi (B96, B+E, C+E, D1+E), autóbusz 17 fő (D1),  autóbusz (D), kerti traktor, állati 

erővel vontatott jármű (K), Mezőgazdaság vontató (T) képzésével,  teher és autóbusz vezetők 

alap és továbbképző képesítő (GKI), veszélyes anyag szállítók alap és megújító (ADR), taxi 

gépkocsivezető, taxi és teherfuvarozó,személyszállítási vállalkozások szakmai irányítói 

(Vállalkozói) és építőipari gépkezelők  képzésével foglalkozik. 

 

 

Képzőszerv megnevezése: Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.    

 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/A.  

 

Telefonszáma: +36-76-494-382, +36-20-3494-382 

 fax:+36-76-504-428 

 

A cég formája: KFT 

 

Cégbírósági bejegyzés száma: 03-09-116915 

 

Kamarai regisztráció száma: 35689 

 

Képzési engedély száma: DA/EL/NS/A/316/2/2008 

 

Regisztrációs szám: 03-0086-04 

 

Akkreditációs lajstrom szám: 0334 

 

Az iskolavezető neve: Füredi András 

      Iskolavezetői igazolványának száma: 10401 

 

Az iskolavezetői tevékenységének jogcíme: társaság tagja 
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Ügyfélfogadó iroda  Ügyfélfogadás ideje Elérhetőségeink  

Kecskemét,  

Izsáki út 2/A  

H: 8:00 – 17:00 

K: 10:00-17:00 

SZ-P: 8:00-17:00 

Tel: +36-76-494-382,  

 +36-20-349-4382  

Fax: +36-76-504-428  

info@furedi.eu 

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 

 

 

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMI FELVÉTEL FELTÉTELEI 
 

 

A járművezető tanfolyamra való felvétel előtt, ügyfélfogadási időben autósiskolánk 

ügyintézőjének szóbeli és írásos tájékoztatása után kitölti a jelentkezési lapot és a tanulóval írásbeli 

szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni. 

Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához 

szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló 326/2011(XII.28.) Kormányrendeletben meghatározott életkort 

betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. 

 

A Tanfolyamra való jelentkezés és az elméleti vizsgára bocsátás feltételei  

Kategóriák 
Jel.la

p 

Orv.alk.*

* 
Életkor 

Vez.eng. 

kat. 
 

A 

kat.nyi

l. 

Isk.végz. 

AM. x - 14 -  x Ír.olv.tud 

A1 x I.csop 16 -  x Alapfokú 

A 2. x I.csop 18 -  x Alapfokú 

A x I.csop 24 -  x Alapfokú 

A1 (B-vel) x I.csop 17 B.kat.  x Alapfokú 

A2 x  18 A1. 

megszerezését 

követő 2 éven 

belül 

- Alapfokú 

A2 x  18 A1 

megszerezését 

követő 2 éven 

túl 

 Alapfokú 

A x  24 A1 

megszerezését 

követő 2 éven 

belül 

 Alapfokú 

A x  24 A1 

megszerezését 

követő 2 éven 

túl 

 Alapfokú 

A x  24 
Akorl. 

vagy   A2 

megszerezését 

követő 2 éven 

belül 

 Alapfokú 
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A x  20   A2 

megszerezését 

követő 2 éven 

túl 

 Alapfokú 

B x I.csop 17 -  - Alapfokú 

C1 x I.csop 18 B   Alapfokú 

C x II.csop 18* B  - Alapfokú 

D1 x II.csop 18* B  - Alapfokú 

D x II.csop 21* C  - Alapfokú 

B+E x I.csop 18 B 
nem kezdő 

vez. engedély 
- Alapfokú 

C+E x II.csop 18* C 
nem kezdő 

vez. engedély 
- Alapfokú 

D1+E x II.csop 18* D1 
nem kezdő 

vez. engedély 
- Alapfokú 

K x - 16 -  - Ír.olv.tud 

T x - 16 T  - Ír.olv.tud 

 

*A „C”  a „CE” a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 

18. életév betöltésétől a 21. életév betöltéséig,  

 és a „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21 életév betöltésétől a 

24. életév betöltéséig  kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre. 

 

A táblázatban feltüntetett érvényes vezetői engedély helyett egy évig elfogadható a feltételként 

meghatározott kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolás./ az egy évet  az adott kategória 

utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani./ 

 

 

Iskolai végzettség: Az AM , K és T  kategóriák kivételével minden kategóriához alapfokú iskolai 

végzettség szükséges. 

 

Tanfolyamra való felvétel feltételei: 
 

1. A fenti táblázatban előírt életkori feltételek, vagy legfeljebb az előírt életkornál 6 hónappal 

fiatalabb. 

2. A fenti táblázatban előírt kategóriákhoz szükséges érvényes vezetői engedéllyel kell 

rendelkeznie, vagy egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória 

megszerzését tanúsító vizsgaigazolás, illetve a Kormányhivatal okmányirodája által 

kiadott Vezetői Engedély cseréjére irányuló ADATLAP a lejárt vezetői engedéllyel együtt 

is elfogadható. 

3. a gépjárművezetésre jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló képzés 

megkezdésekor a jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy az előírt alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik. 

4. igazoltan tájékoztatásban részesült arról, hogy milyen- a külön jogszabályban előírt (326/ 

2011. Kormányrendelet) orvosi pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételeknek 

kell megfelelnie a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez.  

 

 
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:  



 

 

 - 4 - 

 

1. Elméleti vizsgára az bocsátható aki a tanfolyam elméleti részét a képző szerv által igazoltan  

elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, 

mint kilenc hónap telt el,  vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a 

326/2011 Kormányrendelet alapján tanfolyam mentes vizsgát tehet. Amennyiben a 

tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgát, 

úgy csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 

2. Továbbá a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltétlenül a 

326/2011 Kormányrendeletben előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb, (kivéve az 

állati erővel vontatott jármű vezetőjét), 

3. Aki a 326/2011 Kormányrendeletben előírt egészségügyi orvosi alkalmassági véleménnyel 

rendelkezik, és ezt Képző Szervünknél bemutatja. 

4. A jelentkezési lapon írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 Kormányrendeletben előírt 

közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. 

5. A jelentkezési lapon írásban nyilatkozik, hogy az előírt alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik. (kivéve AM és K kategória, melyeknél elegendő az írni és olvasni tudás) 

6. A 89/2009 KHEM rendeletben előírt vizsgadíjat megfizette. 

7. A fenti táblázatban a megszerezni kívánt kategóriához feltételeként előírt kategóriával, 

vagy arról 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolással rendelkezik. 

8. Kombinált kategória (BE, CE, D1E) esetében a vonó járműre érvényes nem kezdő vezetői 

engedéllyel rendelkezik. 

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. a magyar nyelvet 

nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi 

állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága 

szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, 

Tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit KFt. (továbbiakban: KAV) az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő 

Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja 

biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell 

kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot 

megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz. 

 

Egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és 

rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy 

szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat 

   

  Szakorvosi igazolással rendelkező hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja,     

kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott 

jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet 

A közúti járművezetők elméleti vizsgája – az előzőekben  említettek kivételével - kizárólag 

számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítható le. A 

rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV- vizsga anyagok közül a vizsgázó 

állampolgárságára tekintet nélkül választhat 

 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga – a gyakorlati vizsgára bocsátás tekintetében- két 

évig érvényes. 

Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, 

alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden 

sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 
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Orvosi alkalmassági vizsgálatot: I. vagy II. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálatot a háziorvos 

illetve II. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálatot Foglalkozás egészségügyi szakrendelésen is 

végeznek 

 

   Pályaalkalmasság: a jogszabályban előírt esetekben pl: korábban 5 sikertelen forgalmi vizsga, a 

megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. 

PÁV alkalmassági vizsgálat a KAV - Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Pálya- 

alkalmasság - vizsgáló Intézetnél kezdeményezhető. PÁV- rendelet. 41/2004.(IV. 7.) GKM 

rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról  

 

MENTESÍTÉSEK KÖRE: 

 
Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti, illetve a biztonsági ellenőrzési üzemeltetési 

tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a 24/2005 GKM rendelet 3. 

melléklet 4.1.1 pontjában meghatározott képzettségekkel rendelkezik. 1.számú melléklet Akit a 

fenti módon az iskolavezető mentesített azt kérésére a vizsgabizottság mentesíti az adott tárgy 

vizsgakötelezettsége alól a jelentkezési lap leadásakor. Ebben az esetben csatolni kell a 

mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát. Műszaki ismeretek valamint biztonsági 

ellenőrzési és üzemeltetési tantárgyak hallgatása alól ill. vizsgája alól csak a következő 

kategóriákban adható felmentés : „B+E” „C1” „C” „C+E” „D” „D1” „D1+E”. A 

vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.  

Felmentés csak a vizsgabizottságra leadott jelentkezési lappal adható, a vizsgák megkezdése után 

már nem menthető fel. 

 

Közúti közlekedési Elsősegélynyújtás vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek 1984. 01. 01-je 

után bármilyen vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre vezetői 

igazolványt szerzett, továbbá aki 1969. 07. 01-je és 1983. 12. 31-e között szerzett „D” vagy 

Trolibusz járműkategóriás vezetői engedélyt, valamint a külön jogszabályban (24/2005 GKM 

rendelet 3. melléklet 4.1.1) 1.számú melléklet előírt iskolai végzettség. 

 

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, a tanfolyam elméleti tantárgyainak 

foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. 

A mentesített tanulók felkészítésében a Füredi Autósiskola a tanulóval kötött külön megállapodás 

alapján kérésére közreműködik.  

 

 

 

GYAKORLATI OKTATÁS 
 

A gyakorlati oktatást csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után, a KAV által 

hitelesített vezetési karton birtokában szabad szakoktató felügyelete mellett megkezdeni. Egy 

vezetési óra 50 percből és 10 perc szünetből áll. 

Az oktatás során a járművön a tanuló a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek 

tartózkodhatnak. Ezeken kívül a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató jelöltek és 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400041.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400041.GKM
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a megfigyelő tanulók ill. a vizsgabiztos jelöltek. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben 

személy nem szállítható. 

 A gyakorlati felkészítésnek több fázisa van de alapvetően két részre bontható. Járműkezelési és 

rutin gyakorlatra, és a kötelező forgalmi gyakorlatra. Mindkettő vizsgával végződik.(kivéve B 

kategória esetében nincs járműkezelési illetve rutin vizsga)  Gyakorlati vezetés alapoktatás részét 

a Kecskemét belterület HRSZ 21944 ( Homokbánya) lévő rutinpályán sajátítják el.  

A járművezetési gyakorlati oktatás óraszámait a II. melléklet tartalmazza 

 

Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor a tanulónak 20 percet kell 

várnia. Fordított esetben az oktató a teljes tervezett vezetési időt, rendszerint 2 órát köteles 

megvárni. (neki ezért fizetés és költségtérítés jár) 

A ténylegesen vezetéssel történt időt, km-t dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, és a tanuló 

valamint az oktató aláírásával hitelesítik, mind a gyakorlati óra megkezdésekor, illetve 

befejezésekor.  

A tanuló kérésére házi vizsgát tartunk. 

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei 
 

1. megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, 

valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott 

közlekedésbiztonsági feltételeknek, 

2. nem gépjármű vezetésére jogosító (AM, K kategória) vezetői engedély megszerzésére 

irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud, 

3. a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás 

járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi 

vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható., 

4. az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy az elméleti 

vizsgakötelezettség alól mentesült és a 

5. közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá 

6. a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte 

7. továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, 

8. A meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, 

9. a vizsgára való jelentkezésig - a külön jogszabályban meghatározott vizsgadíjat 

megfizette. 

10. Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin 

és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. 
 

Az  előírt vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott 

kategória megszerzését tanúsító - a KAV által kiállított - a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló 

vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének 

időpontjától kell számítani. 

 

 

 

A vizsga igazolás kiadásának feltétele: 
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1. A tanulónak sikeresen teljesítenie kell az adott kategória megszerzéséhez szükséges 

vizsgatárgyakat. 

2. A Közúti Közlekedési Elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát kell tennie. E tanfolyamot és 

vizsgát a Megyei ill. Városi Vöröskereszt szervezi. Autósiskolánknál tanuló járművezető 

jelöltek részére, akik nem rendelkeznek e vizsgával megszervezzük és saját tantermünkben 

tartjuk az elsősegélynyújtás oktatást és vizsgát. Igényüket az ügyfélszolgálati irodában 

jelenthetik be. 

3. Alapfokú iskolai végzettség igazolása a területileg illetékes Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőségénél való bemutatással történhet: 

 a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett 

doktori címmel  

 az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a 

kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén 

az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem 

kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában 

szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), 

valamint 

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - 

magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági 

bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem 

régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói 

jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél 

legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. 

A bizonyítvány bemutatása az első elméleti vizsgán történik a  Közlekedési Alkalmassági 

és Vizsgaközpontban.  

 

 

 

Nyomtatványok kitöltése: jelentkezési lapot elektronikusan otthon /www.nkh.gov.hu/ vagy 

ügyfélfogadó irodánkban az ügyintézők töltik ki, személyi igazolvány vagy ezt helyettesítő 

útlevél,diákigazolvány,kártyaalapú vezetői engedély és lakcímkártya adatai alapján.  Amennyiben 

vezető engedéllyel, vagy járművezető igazolvánnyal rendelkezik, úgy ennek fénymásolatát a 

képző szervnél kell leadni.  

Tan- és vizsgadíj befizetése: A tanfolyam és vizsgadíjat autósiskolánknál kell befizetni. Az összes 

anyagot a Füredi Autósiskola ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, szintén itt kezdeményezheti 

az igazoló okirat bemutatásával a tanfolyami felmentését. 

Gyakorlati oktatás díjánál a változás jogát fenntartjuk, amennyiben a tanfolyam elkezdésétől 

számítva 120 napon túl tandíj emelés történik.  

 

 

KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ 

TANFOLYAMOKON 

 

II. melléklet 

 

TANTÁRGYAK, ELMÉLETI TANFOLYAMOK 
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Az ide vonatkozó rendeletek szerint ez egy olyan tanfolyam, melyet elvégezhet csoportos 

tantermi képzés vagy elektronikus távoktatás (e-learning) képzési formában. Bármely 

képzési forma elvégzése elegendő ahhoz, hogy Ön sikeresen felkészüljön az elméleti vizsgára. 

Természetesen ez csak az Ön aktív közreműködésével lehetséges. Ezért előre fel kell készülnie 

minden előadásra, az ismertetésre kerülő tankönyvekből. Ily módon a konzultációkra az esetleges 

pontosításokkal, értelmezésekkel ill. a vizsgára való felkészítéssel fogunk foglalkozni. 

Amennyiben a betervezett napon akadályozva van másik csoport azonos sorszámú előadásán 

pótolnia, kell hiányzását. Felhívjuk szíves fegyelmét, hogy más csoportok konzultációit is 

látogathatja díjmentesen. Elméleti tanfolyam helye:  Kecskemét Izsáki u. 2/A.,  Baja Kossuth u. 

2-4. 

Az eredményes felkészüléshez a következő tankönyveket javasoljuk: 

1. Személygépkocsi vezetők tankönyve 

2. Tesztkönyv a járművezetői vizsgákhoz 

3. C,D,E kategóriás tankönyv 

Elméleti vizsgára az bocsátható aki az előzőekben leírtakon túl a tan- és vizsgadíjat irodánkban 

befizette. 

A tantermi képzés esetén a tanfolyam megnyitón részletes tájékoztatót kap a felkészülés menetéről 

a 45 perces előadások időpontjáról, a vizsga helyéről és idejéről. 

 

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS 
 

Ötven perces foglalkozásokból áll, melyet tanműhelyekben tartunk legfeljebb 10-15 főből álló 

csoportokban. Vizsgát csak az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, 

továbbá a tanfolyamot elvégezte, és erről igazolást kapott és sikeres elméleti vizsgát tett minden 

tantárgyból. Tanfolyam előadásinak helye: Kecskemét Szolnoki út 11. 

 

 

A KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA, A TANULÓ TÁVOZÁSA 
 

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és amennyiben az lehetséges, az addig 

elvégzettekről hivatalos igazolást adunk ki. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal 

érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is van. (lásd a pénzügyi részt) 

  

 Másik képzőszervhez való távozás esetén  –  autósiskolánk által biztosított –  

 képzési igazolás nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. 

(3) Az igazolást – a tanulói nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai kivételével – az 

 autósiskolánk ügyintézői töltik ki. 

(4)  A kitöltött igazolás egy példánya autósiskolánknál marad, a másik két példányt a tanuló 

részére átadjuk a kérelem keltétől számított 3 munkanapon belül. 

(5) Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes 

képviselőnek) kell aláírnia. A kitöltött képzési igazolás adatlap két példányát a befogadó 

képzőszervnél kell leadni. A befogadó képzőszerv továbbítja a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez. És ez a szerv küldi tovább a vizsgalapot a 

befogadó képzőszerv telephely szerinti , Megyei  

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez. 

 

ÉSZREVÉTEL, KÉRELEM, PANASZ 
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Konfliktus esetén javasoljuk elsősorban az oktatóhoz forduljon, és vele rendezze problémáit. Ha 

ez nem segített, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat. 

Bármilyen kérését, észrevételét, panaszát írásban is beadhatja. Az Ön képzésével kapcsolatos 

valamennyi ügyben csak Ön, vagy a törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el. 

Amennyiben Füredi András az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy forduljon a 

szakmai felügyeleti szervünkhöz. 

 

TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

- a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozói szerződését, 

- vállalkozói szerződésben ígért szolgáltatást képzőszervtől számon kérni, igénybe venni, 

- a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam 

elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni, 

- bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját és helyszínét oktatójával 

egyeztetni, 

- oktatót, kocsi típust választani: Toyota Auris, Toyota Prius,VW Golf,  Renault Megan, 

Mercedes Atego, Setra H315, Mercedes O404, Honda 125, Honda Dio, Kawasaki R5, 

Honda 600 Hornet stb. 

-    lemondani a vezetést, 

- panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni, 

- az egyes befizetésekről készpénz befizetési számlát kérni, 

- a tandíjat minden esetben előre megfizetni, 

- a tanulói szerződést elolvasni és tudomásul venni, 

- a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, 

- az elméleti, gyakorlati oktatáson józan, kipihent állapotban és az oktatási, körülményekhez 

igazodó öltözékben megjelenni, 

- az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, 

azokon aktívan közreműködni, 

- a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, 

- a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lehet lemondani, 

- késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni, 

- mulasztásait, hiányzásait pótolni, 

- a munkavédelmi előírásokat betartani. 

- amennyiben a tanuló kedvezményes oktatásban részesül és a későbbiek folyamán más 

képző szervnél folytatja tanulmányait úgy a kedvezmény díját köteles visszafizetni, 

- saját jármű esetén (M., motorkerékpár) tanfolyamra jelentkezéskor nyilatkozatban kell 

rögzíteni, hogy érvényes műszaki vizsgával gyakorlásra és vizsgára alkalmas állapotban 

tudja a tanuló biztosítani, 

 

A KÉPZŐSZERV JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 
- joga, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel felnőttképzési 

szerződést kössön, 

- joga, hogy a felnőttképzési szerződést indokkal felmondja, 

- joga, hogy a felnőttképzési szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg, 

- joga, hogy a képzési díjat módosítsa, 

- joga, hogy a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetőleg indokolt esetben 

módosítsa, 
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- joga, hogy a tantervekben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza, ha kell módosítsa, 

- joga, hogy a közlekedési felügyelettel a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon, 

- joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson, 

- joga, hogy a közlekedési felügyelet tevékenységéről véleményt mondjon, 

- kötelezettsége a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeinek biztosítása,  

- kötelezettsége a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű, gondos 

intézése, 

- kötelezettsége a tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése, 

- kötelezettsége a tanuló panasz kivizsgálása,  

- kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjról nyugtát vagy számlát adjon, 

- kötelezettsége a tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi és vizsga 

adatairól, ha a tanuló a felnőttképzési szerződést felbontja és nincs szolgáltatási díj 

tartozása, 

- kötelezettsége, hogy a felnőttképzési szerződés felbontása után visszajáró szolgáltatási díjat 

(egyéb kikötés hiányában) visszafizetni, 

- kötelezettsége, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel 

kísérje, ha kell ellenőrizze, 

 

 

KIZÁRÁS TANFOLYAMRÓL 
 

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban 

a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali 

kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét 

súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illetik meg a tandíj visszatérítése az 

addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. 

    Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet. 

 

 

 

 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
 

A tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodáinkban történik, melyről bizonylatot kap a 

tanuló, szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk. 

A részletfizetés lehetséges legkisebb összege a mindenkori gyakorlati óradíj. Részletfizetés esetén 

nem kerül többe a tanfolyam. Ez nem OTP kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább 

fizetéskönnyítés a jelenlegi helyzetben. A lényeg, hogy szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj 

részt előre kifizette. 

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam, biztonság ellenőrzés és 

üzemeltetés) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is téríthető vissza. A 

tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj, kezelési költséggel csökkentett része írásban 

visszaigényelhető. A tanfolyam befejezésekor /sikeres gyakorlati vizsga/ illetve megszakításakor 

– írásbeli kérelemre – a fel nem használt tandíjat visszafizetjük, megszakításkor kezelési költség 

levonásával. 

 

A kezelési költség nem lehet több, mint a képzőszervhez befizetett és fel nem használt tandíj 10%-

a ill. a 10.000.- Ft-ot nem haladhatja meg. Nem kell a kezelési költséget megfizetnie annak a 
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tanulónak, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti 

meg a szerződést, és kéri át magát másik képzőszervhez. 

Tandíjtáblázat III.melléklet 

 

A VIZSGÁZTATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB TUDNIVALÓK 
 

Elméleti vizsgára csak (tanfolyam mentes vizsgákat kivéve) az bocsátható aki a kötelezően előírt 

elméleti órákat végig hallgatta, és legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Az elméleti 

tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára kell jelentkezni illetve a 

tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, amennyiben 

valamely feltételt nem teljesíti, új elméleti tanfolyamot kell elvégeznie.   

Az egyes kategóriákhoz (alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz) tartozó vizsgákat a sikeres 

közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A 

sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A közlekedési alapismeretek vizsga 

nélkül megszerezhető kategória esetén a vizsgákat, az első gyakorlati vizsga időpontjától számított 

két éven belül lehet letenni. Amennyiben a fent említett határidőn belül nem fejezi be sikeresen az 

egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgáit, úgy az adott kategóriához tartozó valamennyi sikeres 

vizsga érvényét veszti. Gyakorlati vizsgára, biztonság ellenőrzés és üzemeltetési vizsgára az 

bocsátható, aki az adott életkort betöltötte (kivéve Moped Jk vizsga) elméleti vizsgái sikeresek és 

a kötelezőn előírt minimum óraszámot igazoltan végighallgatta illetve levezette. Aki a vizsgán 

valamely elméleti vizsgatárgyból nem felelt meg, az legkorábban 3 munkanap után tehet újabb 

vizsgát, melynek feltétele a vizsgadíj befizetése a képzőszervnél, illetve a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Vizsgáztatási és Utánképzési osztályán. Gyakorlati 

vizsga esetén a képzőszervnél fizethető be a vizsgadíj. 

Minden vizsgán érvényes személyigazolvány, ha nincs /útlevél lakcímkártyával együtt és 

amennyiben vezetői engedéllyel rendelkezik úgy ezt is be kell mutatnia a vizsgabiztosnak, 

amennyiben valamelyik okmányát nem tudja bemutatni, vagy nem érvényes nem tehet vizsgát és 

a vizsgajegyzőkönyvbe ez rögzítésre kerül és legközelebb vizsgát csak a vizsgadíj befizetésével 

tehet.  

 

 

Pontos időben kell megjelenni. 

 

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt 

aki: 

- a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte, 

- a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, 

- vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésre alkalmatlan, 

- a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével fenyegetéssel 

befolyásolni törekedett. 

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja 

azt, aki a vizsga rendjét megzavarta. 

A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga 

eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a vizsgabizottság 

vezetőjétől legfeljebb hat havi eltiltását a vizsgákon való részvételtől.            A vizsga igazolást a 

sikeres vizsgák után át lehet venni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőség Vizsgáztatási és Utánképzési osztályán. Kecskemét Szent István krt. 19/A.  

A vizsgaigazolással az okmányirodát kell felkeresni ahol le kell adni . Az első gépjárművezetői 

kategória megszerzésénél kezdő vezetői engedélyt kap, mely 2 év időtartamra vonatkozik. Ez idő 
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alatt motorkerékpár kategóriákból utast nem szállíthat, gépjárművel pótkocsit nem vontathat,18 év 

alatt személygépkocsit külföldön nem vezethet.  

-  

A gépjárművezető képzés felügyeleteit ellátja: KAV Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály. 

Lev.cím:  Kecskemét Szent István krt. 19/A.                                     

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk. 

 

 

 

 

 

Közúti közlekedési szakemberek képzése 

 
 

 

A közúti közlekedési szakemberek képzéséhez szükséges tanfolyamok 

elvégzéséhez az alábbi feltételekkel jelentkezhet: 
 

Tehergépkocsi-vezetői alap és továbbképző tanfolyam ”GKI” 
 

GKI Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „C1”, „C1+E”, „D1” vagy 

„D1+E” kategóriák valamelyikéből érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik; Vizsgára az a 

jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét. 
 

 

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

 
Jelentkezés feltétele: 

1. Jelentkezési lap kitöltése irodánkban, mely továbbításra kerül elektronikus formában 

2. 1 db igazolványkép 

3. Személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély fénymásolat 

4. Belföldi/és nemzetközi/ közúti személyszállítási szakmai alkalmasságot igazoló                            

            képesítés megszerzésének igazolása (csak alapképesítésnél)       

 

 

GKI  Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés (CA): 

 
Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően “C” kategóriájú és/vagy “C1″ 

alkategóriájú, továbbá “C1+E” és/vagy “C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt 

szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-

vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek. 

 

   Elméleti tanórák   Gyakorlati tanórák 
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Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 

10 óra 
Járművezetés a közúti 

forgalomban 
10 óra, 

Előírások alkalmazása: 10 óra 

Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 

 

2 óra 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonság,szerviz,logisztika 

10 óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

berendezésen 

 

2 óra 

összesen: 30 óra Összesen: 14 óra 

  

 

GKI   Autóbusz-vezetői alapképesítés ( DA ): 

 
Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú vagy „D1” 

alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt 

szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai 

alapképesítés megszerzésére kötelezettek. 

 

      Elméleti tanórák   Gyakorlati tanórák 
 

 

Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 

10 óra 
Járművezetés a közúti 

forgalomban 
10 óra, 

Előírások alkalmazása: 10 óra 

Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 

 

2 óra 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonság,szerviz,logisztika 

10 óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

berendezésen 

 

2 óra 

összesen: 30 óra Összesen: 14 óra 

 

 

GKI Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés (CT): 
 

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt már “C” kategóriájú és/vagy “C1″ 

alkategóriájú, továbbá “C1+E” és/vagy “C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel 

rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-

vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. 

 

 

     Elméleti tanórák   Gyakorlati tanórák 
 

 

Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 

10óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

 

5 óra 
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berendezésen 

Előírások alkalmazása: 10 óra 
 

 
 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonság,szerviz,logisztika 

10 óra   

összesen: 30 óra Összesen: 5 óra 

 

 

 

GKI  Autóbusz-vezetői továbbképzési képesítés (DT): 
 

Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” 

alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel 

rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2008. szeptember 9. után 

kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a 89/1988. (XII. 20.) MT 

rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott nemzetközi autóbuszvezetői szolgáltató 

képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2013. 

szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, 

annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. 

 

      Elméleti tanórák   Gyakorlati tanórák 
 

 

Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 

10 óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

berendezésen 

 

5 óra 

Előírások alkalmazása: 10 óra 
 

 
 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonság,szerviz,logisztika 

10 óra   

összesen: 30 óra Összesen: 5 óra 

 

 

GKI Tehergépkocsi és autóbusz-vezetői összevont  alapképesítés ( CDA ) 
                  

 

                     Elméleti tanórák      Gyakorlati tanórák 

 

 

Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 

15 óra 
Járművezetés a közúti 

forgalomban 

10 +  10 

óra, 

Előírások alkalmazása: 12 óra 

Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 

 

2  +  2   

óra 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti 
15 óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

 

2  +  2   
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biztonság,szerviz,logisztika korszerű szimulátor     

berendezésen 

óra 

összesen: 40óra Összesen: 28 óra 

 

 

 

GKI Tehergépkocsi és autóbusz-vezetői összevont  továbbképzési képesítés 

(CDT) 

 

                     Elméleti tanórák    Gyakorlati tanórák 

 

 

Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 

15óra 

  

Előírások alkalmazása: 12óra   

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonság,szerviz,logisztika 

15óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

berendezésen 

 

5 óra 

összesen: 40óra Összesen: 5 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKI tehergépkocsi és autóbusz-vezető  kiegészítő alapképesítés                

(DKA,CKA) 
 

                     Elméleti tanórák    Gyakorlati tanórák 

 

 

Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 
5 óra 

Járművezetés a közúti 

forgalomban 
10 óra 

Előírások alkalmazása 2 óra 

Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 

2 óra 

Egészségügyi,közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonsági,szerviz,logisztika 
5 óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

berendezésen 

2 óra 

összesen 12 óra összesen 14 óra 

 



 

 

 - 16 - 

 

GKI tehergépkocsi és autóbusz-vezető  kiegészítő továbbképzési 

képesítés  (DKT,CKT) 

                     

                  Elméleti tanórák    Gyakorlati tanórák 

 
Biztonsági szabályokon alapuló 

ésszerű vezetés 5 óra   

Előírások alkalmazása 2 óra   

Egészségügyi,közúti közlekedési és 

környezeti 

biztonsági,szerviz,logisztika 
5 óra 

Járművezetés speciális 

kialakítású  tanpályán ,vagy 

korszerű szimulátor     

berendezésen 

5 óra 

összesen 12 óra összesen 5 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKI tanfolyami és vizsgadíjak 

 

„GKI”  Hatósági vizsgadíjak 
 

sorszám 
BSZA

V 
EA 

EKKKB

SZL 
KIEG JGKIC JVEZC SPECVC ET összesen 

CA 4.600 4.600 4.600 - 5.000 9.200 5.000 8.000 41.000  Ft 

CT 4.600 4.600 4.600 - - - - - 13.800  Ft 

DA 4.600 4.600 4.600 - 5.000 9.200 5.000 8.000 41.000  Ft 

DT 4.600 4.600 4.600 - - - - - 13.800  Ft 

CDA 4.600 4.600 4.600 4.600 10.000 18.400 10.000 8.000 64.800  Ft 

CDT 4.600 4.600 4.600 4.600 - - - - 18.400  Ft 

CKTDA 4.600 4.600 4.600 4.600 5.000 9.200 5.000 8.000 45.600  Ft 

DKA - - - 4.600 5.000 9.200 5.000 8.000 31.800  Ft 

CKA - - - 4.600 5.000 9.200 5.000 8.000 31.800  Ft 
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DKT - - - 4.600 - - - - 4.600 Ft 

CKT - - - 4.600 - - - -   4.600 Ft 

 

 

„GKI” tanfolyam díjak 
 

Betű 

jel 
Megnevezés Tanfolyam díj vizsgadíj 

GKI igazolvány 

kiállítás díja 
összesen 

CA 
Tehergépkocsi-vezetői 

alapképesítés 
109.100 Ft 41.000 Ft 9.900 160.000 Ft 

CT 
Tehergépkocsi-vezetői 

továbbképesítés: 
56.300 Ft 13.800 Ft 9.900 80.000 Ft 

DA 
Autóbusz-vezetői 

alapképesítés: 
109.100 Ft 41.000 Ft 9.900 160.000 Ft 

DT 
Autóbusz-vezetői 

továbbképesítés 
56.300 Ft 13.800 Ft 9.900 80.000 Ft 

CDA Összevont alapképesítés 105.300 Ft 64.800  Ft 9.900 180.000 Ft 

CDT Összevont továbbképesítés 98.100 Ft 12.000 Ft 9.900 120.000 Ft 

CKTDA 
GKI összevont alap-és 

továbbképzés 
104.500 Ft 45.600 Ft 9.900 160.000 Ft 

DKA 
Autóbuszvezetői 

kiegészítő alapképesítés 

53.300,- Ft 
31.800 9.900 

95.000,- Ft 

CKA 
Tehergépkocsi-vezetői 

kiegészítő alapképesítés 

53.300,- Ft 
31.800 9.900 

95.000,- Ft 

CKT 
Tehergépkocsi-vezetői 

kiegészítő továbbképesítés 

25.500,- Ft 
4.600 9.900 

40.000,- Ft 

DKT 
Autóbuszvezetői 

kiegészítő továbbképesítés 

25.500,- Ft 
4.600 9.900 

40.000,- Ft 

 

 

Részletfizetési ütemezés: részlet: 45.000 Ft, amely összeg a tanfolyamra 

jelentkezés alkalmával fizetendő.2. részlet: a tandíj fennmaradó része, amely 

összeg legkésőbb a tanfolyam megkezdésének napján fizetendő.  
 

 

ADR veszélyes anyag szállító tanfolyam 
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Az ADR (a Veszélyes Áruk Szállításáról szóló Európai Megállapodás) - melyet Magyarországon 

az 1979 évi törvényerejű rendelettel hirdettek ki - a veszélyes áruk közúti szállítását szabályozza. 

Előírásai szerint mindazon járművezetőknek akik 

· robbanóanyagot szállítanak (ADR 1 osztály), 

· radioaktív anyagot szállítanak (ADR 7 osztály), vagy 

· rögzített tartányban, 

· 1000 liternél nagyobb befogadóképességű leszerelhető tartányokban, 

· 1000 liternél nagyobb összbefogadóképességű battériás járműben, 

· 3000 liternél nagyobb egyedi befogadóképességű tankkonténerben, mobil tartányban, MEG-

konténerben, ill. 

· bármilyen más (az ADR szerint) veszélyes árut szállítanak, 

a vonatkozó előírásokból (ADR, KRESZ, stb) vizsgát kell tenniük.  

A képzés a szállítandó anyagok és a lehetséges szállítási módok függvényében az alábbiak 

szerint épül fel: 

1. ADR ALAPTANFOLYAM ill. VIZSGA 

Az ADR alaptanfolyam (NT2-9) elvégzése, ill. a sikeres ADR alapvizsga, a robbanóanyagok és 

tárgyak (ADR 1 osztály) és a radioaktív anyagok (ADR 7 osztály) kivételével valamennyi 

veszélyes anyag szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt a nem tartányos - tehát 

küldeménydarabos és ömlesztett - szállítási módban (pl.: ponyvás tehergépkocsin palackban, 

hordóban, kannában, zsákban, IBC-ben, stb. - azaz küldeménydarabban - történő gáz, festék, 

tüzelőanyag, mérgező anyag, sav, lúg, stb. szállításhoz elegendő az ADR alapvizsga 

megszerzése).  

2. ADR SZAKOSÍTÓ TANFOLYAM ill. VIZSGA 
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A sikeres ADR alapvizsgát követően kerülhet sor az ADR szakosító vizsgákra. Szakosító vizsga 

tehető: ( kivétel:  a 7. osztálya anyagainak szállítására (radioaktív anyagok - NT7),      az 1 

osztály anyagainak szállítására (robbanóanyagok és tárgyak - NT1), valamint a tartányos 

szállítási mód 2, (T2) 3, (T3), ill. 5.1, 6.1, 8, 9 (T5.1,6.1,8,9) áruosztályaira                          (pl: 

tartányjárműben történő gázolajszállításhoz az alapvizsga megszerzésén felül a tartányos 3. 

osztály szakosító vizsgára is szükség van).  

Az ADR oktatási bizonyítvány érvényessége: 

Az ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes, a lejárat előtti 

évben érvényessége ismeretfelújító képzésen meghosszabbítható további 5 évvel. A vizsgát azért 

is érdemes a lejárat előtti évben megszerezni, mert ebben az esetben a vonatkozó szabályozás 

szerint az új vizsga érvényességét nem az aktuális vizsgaidőponttól számolva határozza meg a 

hatóság, hanem a bizonyítvány lejáratának időpontjától. (Így optimális esetben közel 6 év 

érvényesség is kapható). 

Az ADR tanfolyamra való beiskolázás feltétele: 

· 8 általános iskolai végzettség, 

· legalább 20 éves életkor, 

· nem tartányos szállításnál legalább 2 éves "B" kategóriás, 

· tartányos szállításnál legalább 2 éves "C" kategóriás vezetői engedély. 

· Ismeretfelújító képzés esetén a vizsga időpontjában érvényes ADR oktatási bizonyítvány. 

 

Az ADR tanfolyam díja (alap): 

· ADR alap (NT2-9): 55 800 Ft + 19 200 Ft vizsga 

· ADR nem tartányos 1. osztály (NT1): 25 400 Ft + 9 600 Ft vizsga  

· ADR tartányos 2. osztály (T2): 39 800 Ft + 19 200 Ft vizsga 
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· ADR tartányos 3. osztály (T3): 24 000 Ft + 11 000 Ft vizsga 

· ADR tartányos 5.1, 6.1, 8, 9 osztály (T5.1,6.1,8,9): 24 000 Ft + 11 000 Ft vizsga 

· vezetési gyakorlat (csak a tartányos szállítási módnál): 23 000 Ft 

A vizsga minden esetben tesztvizsgákból ill. gyakorlati vizsgafeladatokból áll. A sikeres 

vizsgához szükséges oktatást, tananyagot képzőszervünknél megtalálja. 

 

Az ADR tanfolyam díja (ismeretfelújító): 

· ADR alap (NT2-9): 50 800 Ft + 9 200 Ft vizsga 

· ADR tartányos 1 szakosítás : 20 400 Ft + 4 600 Ft vizsga 

· ADR tartányos 2 szakosítás: 20 400 Ft + 4 600 Ft vizsga 

· ADR tartányos 3 szakosítás 41 200 Ft + 13 800 Ft vizsga 

Az ismeretfelújító vizsga során csak tesztlapokat kell tölteni, gyakorlati vizsgafeladatok 

megoldására ez esetben nincs szükség. A sikeres vizsgához szükséges oktatást, tananyagot 

képzőszervünknél megtalálja 

Jelentkezés: 

Kérem, hogy jelentkezése esetén a tanfolyam kitöltött jelentkezési lapját juttassa el hozzánk, ill. 

vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. 

A tanfolyam indulása előtt a tanfolyam menetéről a jelentkezőknek részletes tájékoztatást adunk, 

ill. a jelentkező igényeknek megfelelően közösen meghatározzuk a tanfolyam előadás napjait. Az 

elmúlt években a jelentkezők elsősorban a hétvégi (szombat, vasárnap) oktatást részesítették 

előnyben, de természetesen más napokon is állunk rendelkezésükre. 

Sok éves oktatási tapasztalatunk és a korszerű technikai háttér a biztosíték, hogy a 

tanfolyamainkon végzett hallgatók az elméleti és gyakorlati képzés során elsajátítják az ADR 

http://www.hiradriskola.hu/elerhetseg
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szabályrendszerét, az adott áruosztályokra (NT2-9, NT1, T2, T3, T5.1, 6.1, 8, 9) vonatkozó 

ismeretanyag alkalmazásával képessé válnak a veszélyes áruk biztonságos szállítására. 

A bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgát a KAV - Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont vizsgabizottsága előtt kell letenni. 

ÓRATERV 
 

 

ALAPKÉPZÉS KEZDŐ ISMERETFELÚJÍTÓ 
 

I. NEM TARTÁNYOS KÉPZÉS (NT 2-9)  

 

Tantárgy Kezdő Ismeretfelújító 

Altalanos ismeretek 

 
14 8 

Specialis ismeretek 4 4 

Nem tartanyos gyakorlati 

kepzes 
6 4 

összes óra 24 16 

 

 

 

 

 

SZAKOSÍTÓ KÉPZÉSEK 

 

Tantárgy Kezdő Ismeretfelújító 

AZ 1 OSZTÁLY ANYAGAINAK 

ÉS TÁRGYAINAK SZÁLLÍTÁSA (NT1 
8 4 

A 2 OSZTÁLY ANYAGAINAK 

TARTÁNYOS SZÁLLÍTÁSA (T 2) 
14 6 

A 3 OSZTÁLY ANYAGAINAK 

TARTÁNYOS SZÁLLÍTÁSA (T 3) 
14 6 

AZ 5.1, 6.1, 8 és 9 OSZTÁLY 

ANYAGAINAK TARTÁNYOS SZÁLLÍTÁSA 

(T 5.1,6.1,8,9) 

 

14 6 
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GÉPKEZELŐ TANFOLYAM 
 

Beiratkozási feltételek:  

- 18. életév betöltése 

- egészségügyi alkalmasság, amely orvos által kiállított gépkezelésre történő alkalmasságot 

igazol.  

 

Elméleti képzés:  

„A” modul – Általános munkavédelmi és egészségnyújtási ismeretek – 8 óra 

(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és 

vizsgát tenni belőle) 

„B” modul – Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek – 8 óra 

(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén csak egyszer kell elvégezni és 

vizsgát tenni belőle) 

„C” modul – Szakirányú gépspecifikus ismeretek – 8 óra  

(több gépcsoport megszerzésére irányuló képzés esetén minden egyes gépcsoport esetén el 

kell végezni, és vizsgát tenni belőle) 

A tanfolyam csak tantermi formában 24 tanóra (3 * 8 tanóra) keretében végezhető.  

Tanfolyam alóli felmentés a FELMENTÉSEK bekezdésben leírtak szerint lehetséges.  

 

Gyakorlati képzés:  

- Munka- és balesetvédelmi ismeretek – 1 óra (tanteremben vagy a gép mellett is oktatható) 

- Gépkezelési gyakorlat – 2 – 8 tanóra – géptípustól függően.  

 

GÉPKEZELŐ VIZSGA 
 

Elméleti vizsga:  

Elméleti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tenni, amelyeknek a képzésén kötelezően részt vett.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Tantervi és vizsgakövetelményekben 

meghatározott vizsgafeladatokat kell teljesíteni. Az elméleti vizsga szóban történik, a vizsgázónak 

1 – 1 tétel kell húznia az „A” és a „B” tantárgyakból, a „C” tantárgyból pedig annyit, ahány 

gépcsoportból vizsgázik.  

A minősítés megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.  

Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen vizsgarészt kell megismételni.  

 

Gyakorlati vizsga:  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott Tantervi és vizsgakövetelményekben 

meghatározott vizsgafeladatokat kell teljesíteni a vizsgabizottság előtt a gyakorlatban.  

A minősítés megfelelt, vagy nem felelt meg lehet.  

 

FELMENTÉSEK 
 

1. Teljes elméleti felmentés 

Az 54/2021. (XI.5.) ITM rendelet figyelembe veszi a korábban megszerzett 

szakképesítéseket. Újabb jogosultságok megszerzése esetén rész- vagy teljes tanfolyami, 

illetve vizsga alóli felmentést tesz lehetővé.  

Akik rendelkeznek könnyű- vagy nehézgépkezelő, illetve a megszerezni kívánt 

gépcsoporthoz tartozó Építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ bizonyítvánnyal, azok 
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teljes felmentést kaphatnak a képzés elméleti része, és a hozzá kapcsolódó elméleti vizsga 

alól.  

 

2. Részleges felmentés elméletből 

Azok részére, akik a vizsgájuk napjától számított 5 éven belül megszerzett gépkezelői 

jogosítvánnyal rendelkeznek, mentesülnek az „A” és a „B” elméleti modul képzése és 

vizsgája alól.  

 

Gyakorlati képzés alól felmentés nem lehetséges, előzetes beszámításra sincs lehetőség.  

 

 

 Elmélet Gyakorlat 

 

Általános 
munkavédelmi és 
elsősegélynyújtási 

ismeretek 8 óra 

Általános 
üzemeltetési és 

technológiai 
ismeretek 8 óra 

Szakirányú 
gépspecifikus 

ismeretek 8 óra 

Munka- és 
balesetvédelmi 
ismeretek 1 óra 

Gépkezelési 
gyakorlat - 

géptípustól függ 
az óraszám 

OKJ és jogosítvány 
nélkül 

Szükséges Szükséges Szükséges Szükséges Szükséges 

Ha a tanuló bármely 
gépcsoportból 
rendelkezik 5 éven 
belüli gépkezelői 
jogosítvánnyal 

Felmentve a 
tanfolyam és a 

vizsga alól. 

Felmentve a 
tanfolyam és a 

vizsga alól. 
Szükséges Szükséges Szükséges 

Könnyű-, vagy 
nehézgépkezelő, 
vagy Gépcsoporthoz 
tartozó OKJ 
bizonyítvánnyal 
rendelkezik 

Felmentve a 
tanfolyam és a 

vizsga alól. 

Felmentve a 
tanfolyam és a 

vizsga alól. 

Felmentve a 
tanfolyam és a 

vizsga alól. 
Szükséges Szükséges 

 

 

 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK 
 

A korábban megszerzett gépkezelő jogosítványok érvényesek maradnak a megszerzett gépekre 

vonatkozóan.  

 

A korábbi gépcsoport besorolások köre jelentősen bővült. Jelenleg 82 gépcsoportból van lehetőség 

gépkezelő végzettséget szerezni.  

 

Jelentkezés esetén kérjük, hogy minden eddigi bizonyítványát, jogosítványát mutassa be, 

hogy a lehető legegyszerűbben elvégezhető, árban kedvező képzési lehetőséget tudjuk 

biztosítani. 
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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 

Tantervi és vizsgakövetelmények elérhetősége:  

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2021/dokumentumok/tantervi_es_vizsgakovetelmenyek_a_koz

uti_kozlekedesi_agazatban_hasznalt_gepek_kezelesere_jogosito_kepesitesre_felkeszito_szaktan

folyamok_szamara.pdf  

 

 

 

GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY ALAPJÁN KEZELHETŐ GÉPEK: 

 
1. FÖLDMUNKAGÉPEK 

1111 Traktor alapú földmunkagép 
1212 Gumikerekes kotró 
1222 Lánctalpas kotró 
1223 Teleszkópos kotró 
1311 Vedersoros kotró és árokásó 
1412 Földtoló 
1522 Földgyalu 
1612 Földnyeső 
1712 Statikus henger 
1722 Vibrációs henger 
1732 Gumihenger 
 
2. ALAPOZÁS, KÖZMŰ- ÉS FENNTARTÁSI GÉPEK 

*2131 Kőzet- és talajfúró berendezés 

*2132 Cölöp és szádfal verő berendezés 

*2218 Talajvízszint süllyesztő aggregát 

*2222 Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés 

*2243 Csősajtoló berendezés 

*2244 Alagcsövező gép 

*2632 Földmű fenntartó gép 

*2655 Nyesedékaprító berendezés 

2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza 

*2684 Csatornavizsgáló és tisztító berendezés 

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2021/dokumentumok/tantervi_es_vizsgakovetelmenyek_a_kozuti_kozlekedesi_agazatban_hasznalt_gepek_kezelesere_jogosito_kepesitesre_felkeszito_szaktanfolyamok_szamara.pdf
https://vizsgakozpont.hu/uploads/2021/dokumentumok/tantervi_es_vizsgakovetelmenyek_a_kozuti_kozlekedesi_agazatban_hasznalt_gepek_kezelesere_jogosito_kepesitesre_felkeszito_szaktanfolyamok_szamara.pdf
https://vizsgakozpont.hu/uploads/2021/dokumentumok/tantervi_es_vizsgakovetelmenyek_a_kozuti_kozlekedesi_agazatban_hasznalt_gepek_kezelesere_jogosito_kepesitesre_felkeszito_szaktanfolyamok_szamara.pdf
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3. TARGONCÁK ÉS SZÁLLÍTÓGÉPEK 

3312 Gyalogkíséretű targoncák 

3313 Vezetőállásos targoncák 

3324 Vezetőüléses targoncák 

3327 Vontató targoncák 

3336 Autonóm komissiózó targoncák 

3411 Dömper (kerekes anyagszállító) 

3412 Önrakodó dömperek 

3624 Betonszállító mixer gépkocsi 

3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval 

3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek 

3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek 

3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú 

3681 Beton-, bitumen, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát 

 
4. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK (KIVÉVE TARGONCA) 

4111 Járműemelő 

4121 Emelő asztal és felrakógép 

4141 Parkoló emelő 

4191 Szintkülönbség kiegyenlítő 

4211 Ollós emelőállvány 

4213 Gépjármű emelő-hátfalak 

4221 Mobil szerelő állvány 

4223 Mobil szerelő kosár 

4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó 

*4225 Hídvizsgáló 

4226 Építési személy- és teherfelvonók 

4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd 

4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány 

*4329 Reptéri catering jármű 

4374 Konténer emelő 

4411 Autódaru 

4412 Emelve szállító gépjárművek 

4431 Lánctalpas daru 

4451 Járműre szerelt daru 

4341 Toronydaru 

4351 Árbócdaru 

4371 Bakdaru 

4372 Forgódaru 
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4391 Födémdaru 

4361 Híddaru, futódaru 

4362 Portáldaru 

4373 Ablakdaru 

4375 Konzoldaru 

4511 Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodó 

4572 Kompaktor 

4593 Vagonkirakó 

 

 
5. ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP 

5316 Talajstabilizátor 

5323 Betonbedolgozó finischer 

5339 Aszfalt újrahasznosító berendezés 

5341 Aszfaltbedolgozó finischer 

5344 Aszfaltburkolat maró 

5361 Emulziószóró berendezés 

5599 Alagútépítő gépek 

5623 Hómaró és hótoló gépek 

5625 Só- és homokszóró gép 

5631 Útfenntartó- és karbantartó gépek 

5633 Önjáró útburkolati jelfestő 

5636 Kátyúzó gép 

5643 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép 

5652 Ároktisztító-maró munkagép 

5672 Önjáró seprőgép 

5680 Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép 

5681 Útkorona átfúró berendezés 
(A *-gal jelölt gépekhez tartozó képzést kizárólag a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.)  
(pirossal jelölve az újonnan felvett gépek, amelyek jogosítványkötelesek)  
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GÉPKEZELŐ TANFOLYAM ÉS VIZSGADÍJA 
 
 

 Képzés és vizsga díja* 

Gépcsoportok Szakirányú OKJ 

bizonyítvánnyal 

5 éven belüli 

gépkezelő 

jogosítvánnyal 

Előképzettség 

nélkül 

egy gépcsoport 42 000 Ft 65 000 Ft 95 700 Ft 

két gépcsoport 67 000 Ft 90 000 Ft 120 700 Ft 

három gépcsoport 92 000 Ft 115 000 Ft 145 700 Ft 
*plusz a gépkezelő jogosítvány kiállítási díja 3.300.- Ft 

 
Áraink tájékoztató jellegűek, egyedi árajánlatért keresse a Füredi Kft. Felnőttképzési 

csoportját személyesen, e-mailben vagy telefonon. 

 

 
Felnőttképzési engedély száma: B/2020/004180, E/2020/000056 

Képzési engedély száma:  KAV/KVI/SZF/NS/A/2640/0/2021. 


