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Tájékoztató  
közúti járművezető képzésre jelentkezők részére 

 
Jogszabályi háttér:  
179/2011. (IX. 2.)Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának általános szabályairól 
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának részletes szabályairól (továbbiakban 24/2005. GKM rendelet ) 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról 
13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 
84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, 

továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról 
 
1. Képző szerv: Andorkóné Horváth Anna egyéni vállalkozó, fantázia név: Andorkó+ Autósiskola,  

4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26. 06203418835 andorkoneha@gmail.com , 
www.andorkoautosiskola.hu Adószám: 58967670-1-29, bankszámlaszám: 11773384 01800841 Otp bank,   
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005107, Egyéni vállakozó nyilvántartásba vételi száma: 17307684 

2. Cég formája: egyéni vállalkozó 
3. Vállalkozói engedély száma: 17307684 
4. Iskolavezető neve: Andorkóné Horváth Anna, 06203418835 andorkoneha@gmail.com  
 
5. Ügyfélfogadó címe: 4220, Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26, pinceszinti tanterem, 

06203418835Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 18-20:00 
 
6. Telephely: 4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26. 06203418835 
 
7. Tanfolyamra való felvétel módja: személyesen személyi igazolvány, lakcímkártya illetve ha van  meglévő vezetői 

engedély bemutatásával 
 
8. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok: 

 
 

9. Feltételek 
9.1. Tanfolyamra történő felvétel feltételei 

Képzésre az vehető fel, aki: 

 a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, 
vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb: 

 
 

 

 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély (AM kategória) megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, 
olvasni tud 

 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai 
végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik 

 a vizsgára bocsátás feltételeiről - így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi és 
közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült, 

 „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van, „D1” kategóriás vizsgához „B” 
kategóriára érvényes vezetői engedélye van. Kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára 
érvényes vezetői engedélye van, és a külön jogszabályban meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt. 
Az érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig el kell fogadni a 
feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által 
kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó 
utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. 

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a 
tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. 

 
9.2. Vizsgára bocsátás feltételei 

A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a vizsgaközpont ellenőrzi. Gépjármű vezetésére jogosító vezetői 
engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon 
nyilatkozni kell. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a vizsgaközpont 
részére.  Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az első elméleti vizsgán nem igazolta, annak teljesítéséig a 
következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. 

 
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: 

Kategória: A1 A2 A B BE C D1 CE

Egészségi alkalmassági vizsgálat: 1. alkalmassági csoport 2. alkalmassági csoport

életév \ kategória AM A1 A2 A B C D1 BE CE D1E

Képzésre felvehető 13,5 15,5 17,5 19,5/23,5 16,5 17,5 17,5 17,5 20,5 20,5

Vezetői engedély 

kiadásának előírt életkor 14 16 18 20/24 17 18 18 18 21 21
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 személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel 

 az iskolai végzettség igazolására szóló okmány 
o eredeti példányával,  
o a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,  
o külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás 

nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési 
hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy 

o külföldi bizonyítvány és oklevél 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. 

 
9.2.1. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

 a tanfolyam elméleti részét a képző szerv által igazoltan elvégezte -kivéve a mentesített tanulókat- és az első 
vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.  

 tanfolyammentes vizsgát tehet 

 megfelel az külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi, közlekedésbiztonsági feltételeknek 

 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud 

 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai 
végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik 

 a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál tanfolyami 
képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb, 

 a vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette 

 meglévő vezetői engedélyét -vagy 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolást- a vizsgán bemutatja. 
A fenti feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek  

 „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van 

 a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes vezetői engedélye van, és a kezdő 
vezetői minősítés megszűnt 

 „D1” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van 
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti 
vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 

 
9.2.2. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

 megfelel a meghatározott egészségügyi, közlekedésbiztonsági feltételeknek 

 nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud 

 „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van, a kombinált kategóriás vizsgákhoz a 
vonó jármű kategóriájára érvényes vezetői engedélye van, és a kezdő vezetői minősítés megszűnt,„D1” 
kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van. 

 a jogszabályban 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.  

 az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült és a 
közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá 

 a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét a képzőszerv által igazoltan elvégezte és az erről 
szóló igazolást a vizsgaközpont részére bemutatta. Ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam 
vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki 
tanfolyammentes vizsgát tehet, 

 Az1. táblázatban meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette (az elméleti 
óraszámok tantermi képzésre vonatkoznak) 

 A vizsgára való jelentkezésig az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette 

 Meglévő vezetői engedélyét -vagy 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolást- a vizsgán bemutatja. 
„C” kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort 
még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév betöltése után bocsátható. 
Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és 

üzemeltetés vizsga után tehető. 
Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki 

 automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére 
korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy 

 mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más - de ugyanabba 
a kategóriába tartozó - jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni 

 számára a bíróság a járművezetés újbóli gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette 
függővé. 

 „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van; 
a kombinált kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára érvényes vezetői engedélye van, és a külön 
jogszabályban *  meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt; 
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„D1” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetői engedélye van. 
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki 

 „A2” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik 
és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; 

 „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel 
rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett; 

 „C” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „C1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. 
Az  előírt vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését 
tanúsító - a közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által kiállított - a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló 
vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell 
számítani. 
 Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton 
hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes képzés 
megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 

 
 

1. táblázat: Kötelező óraszámok és menettávolságokat 

9.2.3. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 
Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében, ill. tanfolyammentesen is lehet. Vizsgázni kizárólag a 
Magyar Vöröskeresztnél lehet (vizsgadíj: 8.200 Ft).  Iskolánk rendszeresen indít felkészítő tanfolyamot, erre 
jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet. Nem kell elsősegélynyújtási ismeretekből vizsgázni annak a tanulónak, 
akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "AM" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az,  
 akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.  A hatóság ez alapján mentesíti a vizsga 
alól és a Vörös Kereszt a tanúsító okmányt részére kiadja. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez 
szükséges elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása birtokában kezdeményezheti az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. 

 
10. A tanuló által igényelt tanfolyam tantárgyait, a képző szerv által tartott óraszámait az „1. táblázat: Kötelező 

óraszámok és menettávolságokat” tartalmazza. Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc/tanóra, a gyakorlati órák 50 
perc/ tanóra. Az elméleti óraszámok tantermi elméleti oktatásra vonatkoznak .A képzőszerv a gyakorlati képzés 
tandíját a képzés kezdetétől számított 3 hónapig garantálja. B kategóriás gyakorlati képzésnél a gyakorlati tandíj 
oktatónként változhat megállapodás szerint. 

Tanfolyam / Kategória ∑ óra K Je Szü Mu Bü ∑ óra A F F/v F/o F/h F/é M

AM 16 x x  10 4 6 100 26

A1,A2 22 x x x 16 6 10 8 2 240 38

A1 
 érvényes „B” kategóriás vezetői 

engedély esetén
3 x x x 2 1 1 1 - 30 5

A2
 „A1” kategória megszerzését 

követő két éven belül
12 4 8 6 2 180 12

A2
 „A1” kategória megszerzését 

követő két éven túl
3 x x x 8 2 6 4 2 120 11

A 
„A2” kategória megszerzését 

követő két éven belül
12 4 8 4 4 180 12

A

„A korlátozott” vagy „A2” 

kategória megszerzését követő 

két éven túl

3 x x x 8 2 6 4 2 120 11

A
„A1” kategória megszerzését 

követő két éven belül
16 6 10 8 2 240 16

A
 „A1” kategória megszerzését 

követő két éven túl
3 x x x 10 4 6 4 2 150 13

A

 amennyiben betöltötte 24. 

életévét, és nem rendelkezik 

sem „A1” kategóriás, sem „A2” 

kategóriás vezetői engedéllyel

22 x x x 26 10 16 11 5 390 48

B 28 x x x 29 9 20 14 4 2 580 57

B96(B)

„B” kategóriájú járművek nehéz 

pótkocsival összekapcsolva, 

feltéve, hogy az így kialakított 

járműszerelvény legnagyobb 

megengedett össztömege 3500 

kg és 4250 kg közötti

6 x x 6 6 12

C 80 x x x x x 29 6 23 15 4 2 2 348 109

D1 40 x x x x x 29 6 23 15 4 2 2 348 69

BE 22 x x x x x 16 6 10 4 4 2 192 38

CE 20 x x x x x 14 6 8 4 2 2 168 34

K Közlekedési alapismeretek A  Alapoktatás

Je Járművezetés elmélete F Főoktatás

Szü  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek F/v  városi vezetés

Bü Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés F/o országúti vezetés

Mu Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás F/h hegyvidéki vezetés

F/é éjszakai vezetés

M Menettávolságok kilométerben

Járművezetési gyakorlat
Alapismeretek

Elméleti és Bü tárgyak

Minimálisan 

kötelező 

óraszám
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11. Járműhasználat: 
A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanulókötelező 
felszerelése (ezeket higiéniai okok miatt a tanulónak magának kell biztosítania): 
- bukósisak (szemüveg a sisak kialakításától függően) 
- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki és kesztyű 
- magas szárú zárt cipő vagy csizma 
Választható típusok: 

Kategria Jámű típusa 

AM Honda Dio 

A1 Yamaha SR125 

A2 Honda CB250 

A Kawasaki  

B Toyota Hiacae, Volkswagen Sharan, Toyota Auris, Skoa Octavia, Suzuki Splash 

B96 Volkswagen Sharan 

C MAN 12.224, MAN 14.264, Iveco  EuroCargo 

D1 Ford Transit 

BE Toyota Hiace+egyedi pótkocsi, Volkswagen Sharan + Egyedi utánfutó 

CE Müller Mitteltal 

 
A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei: a tanuló akkor használhatja saját járművét gyakorlati 
képzés során, ha a jármű megfelel a megszerezni kívánt kategória jogszabályi követelményeinek. A tanuló saját 
jármű használata esetén a képzés díja ugyanannyi mintha a képzőszerv járművével történne. 
 

12. Hiányzás pótlásának módja: A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak  
tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál  kevesebbet hiányzott. Az 
óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel  is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás 
esetén a tanuló számára  - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - a képzőszerv  pótfoglalkozást 
tart. A pótfoglalkozás tandíja megegyezik a gyakorlati óradíjjal. 
 

13. Tandíjak, vizsgadíjak, egyéb költségek 
Ezen tájékoztató végén található 2. táblázattartalmazza a képzőszerv tandíjait, amitől a képzőszerv és a tanuló 
külön megállapodása alapján eltérhet.  A tandíj befizetésének módja: készpénzben vagy átutalással. A tandíjért 
nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolása: az elméleti illetve a tandíj képzőszervnek történő 
megfizetésével a tanuló jogosult az előírt elméleti és gyakorlati képzésen részt venni.Az elméleti tandíjban a 
képzőszerv gyakorlási lehetőséget biztosít a tanuló részére. A megszerezni kívánt kategóriához szükséges egyéb 
költségek: 

Orvosi alkalmassági vizsgálat: 7.200 Ft 
Pályahasználati díj: 3.000Ft/ vizsgaalkalom 
Vezetői engedély igénylésének díja: első vezetői engedély igénylése díjmentes, minden további igénylés illetéke 
4.000 Ft 
 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat - az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” kategória 
kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A 
vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által 
hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli 
mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi. 
Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések 
 

14.1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és 
vizsgatárgyakból 

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzettgépész-, 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 szerzettharcjármű üzemben tartó szakos oklevél;katonai gépjármű üzemeltető szakos 
oklevél;gépjármű technikus tiszti képesítés;harcjármű üzemeltetői üzemmérnök. 

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). 
- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)közúti járműgépész;közlekedésgépész;gépjármű-

technikai;gépjárműüzemi;mezőgazdasági gépész;mezőgazdasági gépjavító;építőgépész; gépjárművezető 
és -karbantartó. 

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítványautószerelő;anyagmozgatógép-szerelő;építőgép-
szerelő;mezőgazdasági gépszerelő;gépjárművezető és -karbantartó;mezőgazdasági gépész;fakitermelési 
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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. 
- 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, illetve szakképesítést igazoló 
bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki. 

- Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a 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 teljesülése mellett - a 
vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma 
megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. 
 

14.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül aki meglévő „Lassú jármű” vezetői 
igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni. 

 
14.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból 

-  Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítésmunkavédelmi 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-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, 
tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból. 

- A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell 
meghatározónak tekinteni. 
 

15. Tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja 
A képzési igazolás kitöltésének és használatának célja az, hogy a tanuló által elvégzett képzésről hiteles 
tájékoztatást nyújtson különösen, ha a tanulóképzését másik képző szervnél kívánja folytatni, vagy a képzését 
azonos képző szervnél folytatva, de másik vizsgaközpont régió illetékességiterületén kíván vizsgát tenni. 
A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – képzési igazolást kell kitölteni 3 
példányban, a hiteles adatok beírásával.Az igazolást – a tanulói nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai 
kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki.Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az 
elbocsátó képző szervnélmarad, a másik két példányt a tanuló részére kell átadni.Az igazolás abban az esetben 
tekinthető kiállítottnak, amennyiben az elbocsátó képzőszervkiállította, és aláírásra került az iskolavezető illetve a 
tanuló által is. Abban az esetben, ha akérvényező kiskorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá 
kell írnia.A tanuló a képzési igazolás nála lévő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja,mely képző 
szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni aműködési területe szerint illetékes 
vizsgaközpont régiónak, amely intézkedik a szükségesnyilvántartások módosításáról, továbbításáról.Az 
áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg ajelentkezési lap más régióba történő 
megküldése) a vizsgaközpont régió 10 napon belülköteles elvégezni.A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési 
igazolást a tanuló kérésére 3 munkanaponbelül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a 
tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.A nyomtatvány kitöltését az 
iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezetőaláírása” szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv 
pecsétjével ellátva hitelesíti.Hitelesítés hiányában a vizsgaközpont régió a képzési igazolást nem fogadhatja be. 
Atanuló áthelyezés következményeit: más képzőszervtől átvett tanuló esetén 10.000 Ft adminisztrációs költséget 
számolunk fel.  
 

16. Oktatási helyszínek címei: 
Tantermi elméleti oktatás: 4220 Hajdúböszörmény, Benedek János utca 26 
Gyakorlati képzés: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 3, 4002 Debrecen, Lőtér utca 10.  
 

17. Pótórák igénylésének módját, díjait: az elméleti pótórákat az iskolavezetőnél lehet igényelni szóban vagy írásban. 
A gyakorlati pótórákat a gyakorlati szakoktatónál lehet igényelni szóban. A pótórák díja megegyezik a mindenkori 
gyakorlati óradíjal. 
 

18. Engedélyező hatóság és felügyeleti szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft 
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5., Postacím : 1439 Budapest, Pf.477   +36-1-814-0800 
 

19. A vizsgázó jogait és kötelezettségeit,  
A tanuló jogai: 

- Teljes körű tájékoztatót kapni a képzési feltételekről. 
- Írásos szerződést kötni a képző szervvel. 
- A képzésre kötött szerződést felbontsa. 
- A képzési szerződésben foglalt és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét órákban megkapni. 
- A teljesített szolgáltatási díjjal arányos szolgáltatást kapni. 
- Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz. 
- Gyakorlati oktatás során szakoktatót váltson. 
- A jogszabályi előírások keretei között a képzési szolgáltatás igénybevételét szüneteltesse. 
- az oktatás során felmerülő problémával felkeresse az Iskolavezetőt és panasszal éljen 
- másik Képzőszervhez történő áthelyezését indoklás nélkül kérje 
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- Az Autósiskola a vizsga helyéről és időpontjáról értesíti a vizsgáztatót. 
- A tanórák rendjét megzavarni (beszélgetés, mobiltelefon, stb.) tilos! 
- Amennyiben fertőző betegségben szenved, erről köteles az oktatóját időben tájékoztatni. 
- az elméleti tanfolyam hiányzó óraszámait választásának megfelelően pótolni 
- a megbeszélt gyakorlati órát előtte 24 órával lemondani 
- a személyiségi jogait érintően titoktartást követelni, 

 
A tanuló kötelezettségei: 

- A szolgáltatási díjat a szerződésben vagy az írásos tájékoztató alapján, egyéb esetben külön 
megállapodás alapján megfizetni. 

- A szerződésben előírt óraszámon részt venni, illetve levezetni. 
- A mulasztott órákat pótolni. 
- Az iskolai órán olyan magatartást tanúsítani, hogy az másokat ne zavarjon. 
- Az oktatás során az oktatással kapcsolatos utasításoknak megfelelően cselekedni. 
- Az oktatás és az azt követő vizsgákon a jármű nem rendeltetés szerű használatából és nem az 

instrukciókat követő tanulásból eredő károkért a tanuló teljes anyagi felelősséget vállal. 
- Az oktatáson és a vizsgán minden esetben pontos  időben, józan és kipihent a jogszabály által előírt 

vezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni. 
- Járművezetés gyakorlati vizsga előtt nyilatkozni köteles a vezetésre való alkalmasságról. 
- A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban a járművezetésnek megfelelő öltözetben 

meg kell jelenni.A vizsgázónak személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával 
vagy a személyazonosításra szolgáló egyéb érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolnia kell.A hivatalos 
vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét a vizsgázó aláírásával 
igazolja. 

- A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj 
ismételt befizetése esetén tehető, kivéve, ha a vizsgázó távolmaradását legkésőbb a vizsga napját 
megelőző 6. napon a Felügyelőségnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással 
indokolja a betegség megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé. 

- A vizsgázó a személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni. 
- Amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles 

mind a gyakorlati vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával 
hordani. Amennyiben a szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi 
felelősség a vizsgázót terheli. 

- Amennyiben a vizsgázó már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel vagy vizsgaigazolással, a vizsgák 
alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni. 

- Köteles a tanórákon vezetésre alkalmas állapotban, megfelelő öltözetben, higiénikusan, érvényes 
okmányokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, stb.) megjelenni. 

- a munkavédelmi előírásokat betartani 
 
20. Vizsgadíjakmegfizetésének módját 

A közúti elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíját 8.200 Ft a Magyar Vöröskereszt részére átutalással kell 
megfizetni.  
Az első elméleti alapvizsga díját a tanuló a képzőszervnek fizeti meg, a további vizsgadíjakat a vizsgaközpont 
pénztárjában készpénzben.A vizsgadíjakat a 2. számú táblázat tartalmazza. 

21. A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb 
előírások:A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három 
munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. 
A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely 
járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette 
le. Ezen körülményt nem kell feltüntetni azon kombinált kategóriára vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel 
kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedélye van. 
Legkorábban a sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanappal az Kormányablakban be kell mutatni a személyi 
igazolványt,  a sikeres elsősegély vizsgát igazoló dokumentumot, orvosi alkalmassági papírt, lakcímkártyát, 
forgalmi vizsga minősítő lapot. A jogosítványt 10 napon belül postázzák a megadott címre, vagy személyesen is be 
lehet érte menni. Csak személyes megjelenés esetén készítik el a jogosítványt ugyanis itt készül a jogosítványba 
való fénykép is. 
Nem magyar állampolgárokat érintő tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: 
Külföldi tanuló esetén legalább 6 hónapra szóló tartózkodási engedély vagy bejelentett magyarországi állandó 
lakcím szükséges.  
 

 
 



 
 

Ezen tájékoztató végén található 2. táblázat: Képzés tan- és vizsgadíja 

Tanfolyam  / Kategória

 Elméleti 

képzés tandíj   

 Gyakrolati  

képzés tandíj 

2) 

 Tandíj 

összesen 

 Elméleti 

vizsgák díja   Gyakorlati 

vizsga díjai 

 Vizsga díjak 

összesen 

 Tandíj + 

vizsgadij 3) 

 Kö  Szü  Mu  Bü  Jk  R  F 

AM       25 000         25 000         50 000             4 600         7 200         11 800          61 800    4 600    3 600      3 600   

A1       35 000         35 000         70 000             4 600       15 700         20 300          90 300    4 600    4 700    11 000   

A1 
 érvényes „B” kategóriás vezetői 

engedély esetén
      30 000         25 000         55 000             4 600       11 100         15 700          70 700   

 4 600    11 100   

A2
 „A1” kategória megszerzését 

követő két éven belül
             -           30 000         30 000                  -         15 700         15 700          45 700   

 4 700    11 000   

A2       35 000         50 000         85 000             4 600       15 700         20 300         105 300    4 600    4 700    11 000   

A2
 „A1” kategória megszerzését 

követő két éven túl
      30 000         30 000         60 000             4 600       15 700         20 300          80 300   

 4 600    4 700    11 000   

A
„A1” kategória megszerzését 

követő két éven belül
      35 000       15 700         15 700          50 700   

 -  4 700    11 000   

A 
„A2” kategória megszerzését 

követő két éven belül
      35 000       15 700         15 700          50 700   

 4 700    11 000   

A

„A korlátozott” vagy „A2” 

kategória megszerzését követő 

két éven túl

      30 000         30 000             4 600       15 700         20 300          50 300   

 4 600    4 700    11 000   

A
 „A1” kategória megszerzését 

követő két éven túl
      30 000         30 000             4 600       15 700         20 300          50 300   

 4 600    4 700    11 000   

A

betöltött 24. életév, és nem 

rendelkezik sem „A1” kat.  sem 

„A2” kat. vezetői engedéllyel

      40 000         50 000         90 000             4 600       15 700         20 300         110 300   

 4 600    4 700    11 000   

B       45 000   
 150.000-tól 

4) 
     195 000             4 600       11 000         15 600         210 600   

 4 600    11 000   

B96(B) 5)       30 000         35 000         65 000             9 200         3 500         12 700          77 700   ######  4 600    3 500   

C     160 000        210 000           13 800       18 900         32 700         242 700    4 600   ######  4 600    4 400    3 500    11 000   

D1       80 000        130 000             4 600       18 900         23 500         153 500    4 600    4 400    3 500    11 000   

BE       70 000        120 000           13 800       18 900         32 700         152 700    4 600   ######  4 600    4 400    3 500    11 000   

CE       80 000        130 000             9 200       18 900         28 100         158 100    4 600   ######  4 400    3 500    11 000   

2) Minimálisan kötelező 30 óra*5.000 Ft, a képzés kezdetétől számított 3 hónapig garantált

3) Közúti elsősegélynyújtás tanfolyam (10000 Ft) és vizsga (8200 Ft) nélkül. 

4)  a gyakorlati tandíj gyakorlati szakokatónként változhat

5) „B” kategóriájú járművek nehéz pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3500 kg és 4250 kg közötti

Pályahasználati díj: gyakorlati vizsgaalkalmanként 3.000 Ft

Kö Közlekedési alapismeretek Mu Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás Jk Járműkezellési vizsga F Forgalmi vizsga

Szü  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Bü Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés R Rutin vizsga

      50 000   

      35 000   

 Elméleti vizsgatárgyak  Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje 


