
 

 

 

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. 

 

 

Vállalkozási feltételek/ Írásos tájékoztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Ügyfelünk!         

Örömmel vesszük döntését, hogy járművezetői vizsgára iskolánkban kíván felkészülni.         

Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi tájékoztatót, amely segíti Önt, hogy megismerhesse a tanfolyamra 

jelentkezésének és részvételének feltételeit, és többek közt tájékozódhat szolgáltatásaink árairól is.      

 

 

 

 

 

 

 

      

Köszönjük bizalmát, jó felkészülést, sikeres vizsgákat és balesetmentes közlekedést kívánunk!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Írásos tájékoztató a közúti járművezető és közúti közlekedési szakemberek képzésében résztvevők 

számára 

1. Képzőszerv adatai 

• Név: Hambalkó és Társa Autósiskola Kft.  

• Cím:  

- 2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet  

- 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. 

• E-mail: info@hambalkoautosiskola.hu 

• Tel.:  

- +36-30/237-98-48 

- +36-30/947-21-41 

•  

2. Cég Formája: KFT 

3. Cégbírósági bejegyzés számát: 17-09-005652     

4. Iskolavezető: Hambalkó János, info@hambalkoautosiskola.hu, +36-30/947-2141 

5. Ügyfélfogadó címe:    

• 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.         

- Ügyfélfogadó tel.: 06-30/261-1225, 06-30/618-9399    

- Ügyfélfogadás ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 08:00-16:00 

• 2400  Dunaújváros, Piac tér, II. Szolgáltatóház, 1. emelet              

- Ügyfélfogadó tel: 06-30/491-7912, 06-30/537-5691          

- Ügyfélfogadás ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 08:00-16:00 

6. Telephely címe:  

• 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Tel.: 06-30/261-1225, 06-30/618-9399    

 

7. A tanfolyamra való felvétel módja:  

Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:         

• a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal 

fiatalabb          

• az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek megfelel   

• megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 10. § (1) 

bekezdés c) pontjában foglaltaknak (írni, olvasni tud)   

• aki 8 általános iskolai végzettséget eredeti okirattal igazol.  

 

Kivételek:         

• A kategória esetén 2 év A2 alkategóriába tartozó motorkerékpár vezetői engedély, vagy 24. életév 

betöltése esetén,         

• C kategória esetén B kategóriás vezetői engedély megléte és 18 éves életkor, 2. csoportú orvosi 

alkalmasság         

• C+E kategória esetén C kategóriás vezetői engedély megléte, valamint, ha a kezdő vezető 

engedély már lejárt és 18 éves életkor, 2. csoportú orvosi alkalmasság         

• D kategória esetén B és C kategóriás érvényes vezetői engedély, gyakorlati oktatáshoz betöltött 21 

éves életkor és 2. csoportú orvosi alkalmasság         
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8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként (13/1992 (VI.26.) NM és 

444/2017. (XII. 27.) Korm. RENDELET ALAPJÁN)      

 

                 13/1992 (VI.26.) NM rendelet 

• A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli 

egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:         

• az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti „A1” 

alkategóriába, „A2” alkategóriába, „A” korlátozott kategóriába, „A” kategóriába, „B1” 

alkategóriába, „B” kategóriába, „B+E” kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;         

• a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki   ba) a KR.  

• 2. melléklete szerinti „C1”, „C1+E”, „C”, „C+E”, „D1”, „D1+E”, „D”, „D+E” kombinált vagy 

„TR” trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,         

• a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott 

közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben 

foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától.         

• (2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az 

orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan 

alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. 

alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági 

csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell 

tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.         

      444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet  

• Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:         

- PÁV I – III kategóriába nem tartozó járműkategória esetén, gépjármű vezetési 

gyakorlatból 2 éven belül az 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez.  

        

• A gépkocsivezetői munkakörök betöltéséhez szükséges minősítések:         

- PÁV I. alkalmassági kategória szükséges megkülönböztető jelzést használó 

gépjármű vezetéséhez (max. 5 évre adható). A jelentkezés előfeltételei: 2. csoportú 

(állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény 2 éves folyamatosan érvényes vezetői 

engedély bármely kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek.         

- PÁV II. alkalmassági kategória szükséges: közúti közlekedési szolgáltatás 

keretében személyszállítást végző autóbusz, trolibusz, személygépkocsi, 

nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz -amelyben a vezetőülésen 

kívül legalább 17 állandó ülőhely van, veszélyes áru szállítását végző gépjármű 

vezetéséhez. A jelentkezés előfeltételei: 2. csoportú (állásvállalásra jogosító)  

- orvosi vélemény 2 éves folyamatosan érvényes vezetői engedély bármely 

kategóriából, mely nem minősül kezdő vezetői engedélynek.         

- PÁV III. alkalmassági kategória szükséges: a 7500 kg megengedett legnagyobb 

össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, 

vontató, nyergesvontató és járműszerelvény, a 7500 kg megengedett legnagyobb 



össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, 

vontató, nyergesvontató és járműszerelvény vezetéséhez. A jelentkezés előfeltétele: 

2. csoportú (állásvállalásra jogosító) orvosi vélemény.         

9. Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként, a vizsgaigazolás 

kiadásának feltételei, elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések:  

a. AM kategóriában: – nem kell az egészségügyi alkalmasság igazolása         

• 8 általános iskolai végzettséget eredeti (nem fénymásolat!) okmánnyal igazol (kivéve az AM 

kategóriánál, ha a tanuló még nem végezte el a 8 általános iskolai osztályt, de írni, olvasni tud)         

• Az érvényes vezetői engedéllyel rendelkezőknek nem kell mellékelni egészségügyi alkalmassági 

igazolást (ha a vezetői engedélye megfelelő orvosi alkalmasságot igazol).         

• Ha valamelyik tantárgy hallgatása, illetve vizsgája alól mentesítést kér, csatolnia kell a 

mentesítésre jogosító bizonyítvány fénymásolatát, valamint az eredeti okmányt jelentkezéskor be 

kell mutatni.         

b.  a Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóság részére küldi meg. 

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: a lakhelyén illetékes Okmány Irodában igényelheti vezetői 

engedélyét illeték ellenében. Az igényléshez le kell adni a kategória megszerzéséhez szükséges eredeti 

orvosi igazolást (1. vagy 2. csoportú), valamint első jogosítvány esetén be kell mutatni a Vöröskereszt 

által kiadott, sikeres elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolványt.  

c. Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések: A vezetői engedély 

(járművezetői igazolvány) kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett sikeres vizsga 

igazolása, vagy mentességi okirat bemutatása. Ezen ismeretek megszerzése a járművezető-képzéstől 

független, megszerzésére a járművezető tanfolyam előtt, közben és után is van lehetőség. Ha 

járművezető tanfolyam megkezdése előtt már rendelkezik az igazolással, kérjük, hogy a tanfolyamra 

való jelentkezésekor annak fénymásolatát az eredeti okirat bemutatása mellett hozza magával. 

Képzőszervünk minden tanulójának biztosítja – a Vöröskereszt Tolna Megyei vezetőségével 

együttműködve – tanfolyami keretek között a közúti elsősegély – nyújtási vizsga megszerzésének 

lehetőségét. 

 

10.  A tanfolyam kötelező óraszámai és életkorok: 

Életkor Kat. 

                

Elméleti és bü tárgyak         

Járművez. 

Gyak. 

ór

a   

  K       Je      

Szü    

 

Mu     

 

Bü      

óra        A          F       

16       

18       

A1, A2       22 X X X 0 0 16 6 10 

24       A (2 éven belül A2-vel)  0 0 0 0 0 0 12 4 8 

24       A (2 éven belül 

A1gyel)  

0 0 0 0 0 0 16 6 10 

24       A         22 X X X 0 0 26 10 16 

18       A2 (2 éven belül 

A1gyel)  

0 0 0 0 0 0 12 4 8 

17       B         28 X X X 0 0 29 9 20 



18       C         80 X X X X X 29 6 23 

18       C+E         20 X X X 0 X 14 6 8 

14       AM         16 X X 0 0 0 10 4 6 

21       D         28 X X X 0 X 29 6 23 

16       K         12 X 0 0 0 0 0 0 0 

16       T         56 x x x x x 24 6 18 

18       BE         22 x x x x x 16 6 10 

17       A1B         3 x x x x x 2 1 1 

18       A2 (2 éven túl A1-

gyel)  

 
3 

X X X X X 8 2 6 

20       A (2 éven túl A2-vel) 3 X X X X X 8 2 6 

24        A (2 éven túl A1-gyel)  3 X X X X X 10 4 6 

24        A (2 éven túl A2-vel)   3 X X X X X 8 2 6 

 

   Tanfolyam CA CT DA DT CDA CDT 

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű 

vezetés  (óra) 
10 10 10 10 15 15 

Előírások alkalmazása (óra) 10 10 10 10 10 12 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezetibiztonság, szerviz logisztika (óra) 
10 10 10 10 15 15 

Járművezetés a közúti forgalomban 10 0 10 0 10+10 0 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 0 2 0 2+2 0 

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 5 2 5 2 5 

 

   Tanfolyam CKA 
CK

T 
DKA DKT 

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés  

(óra) 
5 5 5 5 

Előírások alkalmazása (óra) 2 2 2 2 

Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezetibiztonság, szerviz logisztika (óra) 
5 5 5 5 



Járművezetés a közúti forgalomban 10 0 10 0 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 
2 0 2 0 

Járművezetés vészhelyzetek létrehozására 

alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen 

2 5 2 5 

 

   Tanfolyam  

(Veszélyes áruszállító gépjárművezető NT2-9) 
alapképzés ismeretfelújító 

Általános ismeretek NT2-9 (óra) 14 8 

Speciális ismeretek NT2-9(óra) 4 4 

Nem tartományos gyakorlat NT2-9(óra) 6 0 

 

   Tanfolyam  

(Vállakozó: Szakmai vezető képzés) 

Árufuvarozó 

alap k. 

Árufuvarozó 

tovább k. 

Személyszállító 

alap k. 

Személyszállító  

tovább k. 

A közúti közlekedés szolgáltatáshoz 

kapcsolódó környezetvédelmi 

ismeretek (óra) 

2 1 2 1 

Árufuvarozási ismeretek(óra) 24 12 0 0 

Gazdasági és pénzügyi vezetői, 

valamint adózási ismeretek (óra) 
16 8 16 8 

Jármű műszaki, üzemeltetési valamint 

közlekedésibiztonsági ismeretek (óra) 
12 6 12 6 

Jogi ismeretek (óra) 16 8 16 8 

Munkaügyi ismeretek (óra) 10 4 8 4 

Vámismeretek (óra) 8 4 0 0 

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli 

vizsgákra (esettanulmány) 
6 3 6 3 

Személyszállítási ismeretek 0 0 24 12 

 

 

 

 

 

 



Szaktan 

-folyam 

kódja  

A szaktanfolyam 

megnevezése  

Minimálisan 

kötelező 

óraszám  

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐI 

SZAKTANFOLYAMOK  

1111  Traktoralapú 

univerzális 

földmunkagép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1212  Gumikerekes kotró-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1222  Lánctalpas kotró-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1223  Teleszkópos kotró-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1311  Vedersoros kotró és 

árokásó-kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1412  Földtoló-kezelői képzés  24 óra* + 6 

óra  

1522  Földgyalu-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1612  Földnyeső-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

1732  Gumihenger-kezelői 

képzés  

24 óra* + 3 

óra  

1712  Statikus henger-kezelői 

képzés  

24 óra* + 3 

óra  

1722  Vibrációs henger-

kezelői képzés  

24 óra* + 3 

óra  

 

ALAPOZÁS, KÖZMŰ- ÉS FENNTARTÁSI 

GÉP KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK  

 

2132  Cölöp és szádfal verő 

berendezés-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

2131  Kőzet- és talajfúró 

berendezés-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

2244  Alagcsövező gép-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

2243  Csősajtoló berendezés-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

2222  Dréncső, kábel és 

komplett csőfektető 

24 óra* + 4 

óra  

berendezés-kezelői 

képzés  

2218  Talajvízszint süllyesztő 

aggregát-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

2684  Csatornavizsgáló és 

tisztító berendezés-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

2632  Földmű fenntartó gép-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

2655  Nyesedékaprító 

berendezés-kezelői 

képzés  

24 óra* + 2 

óra  

2654  Önjáró fűnyíró és 

fűkasza-kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

   

 

TARGONCA ÉS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI 

SZAKTANFOLYAMOK  

3312  Gyalogkíséretű targonca-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

3313  Vezetőállásos targonca-

kezelői képzés  

24 óra* + 5 

óra  

3324  Vezetőüléses targonca-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

3327  Vontató targonca-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

3336  Autonóm komissiózó 

targonca-kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

3411  Dömper (kerekes 

anyagszállító)-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

3412  Önrakodó dömper-

kezelői képzés  

24 óra* + 8 

óra  

3681  Beton-, bitumen-, 

habarcsszivattyú és 

szivattyú aggregát-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

3652  Víz-, szennyvíz, zagy- és 

iszapszivattyú-kezelői 

képzés  

24 óra* + 3 

óra  

3624.  Betonszállító mixer 

gépkocsi-kezelői képzés  

24 óra* + 3 

óra  

3626  Betonszállító mixer 

gépkocsi 

24 óra* + 4 

óra  



betonszivattyúval-

kezelői képzés  

3627  Kényszertömörítésű 

szilárd hulladékgyűjtő és 

szállító gép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

3628  Szennyvízszállító és 

szippantó jármű-kezelői 

képzés  

24 óra* + 3 

óra  

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP KEZELŐI 

SZAKTANFOLYAMOK  

4111  Járműemelő-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4121  Emelő asztal és 

felrakógép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4141  Parkoló emelő-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4191  Szintkülönbség 

kiegyenlítő-kezelői 

képzés  

24 óra* + 2 

óra  

4211  Ollós emelőállvány-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4213  Gépjármű emelő-hátfal 

kezelői képzés  

24 óra* + 2 

óra  

4221  Mobil szerelő állvány-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

 

4223  Mobil szerelő kosár-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

4224  Hidraulikus 

szerelőkosaras gépjármű 

és utánfutó-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

4225  Hídvizsgáló-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

4226  Építési személy- és 

teherfelvonó-kezelői 

képzés  

24 óra* + 2 

óra  

4227  Függesztett rendszerű, 

mozgó munkahíd-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4228  Emelőállvány, oszlopos 

kúszó munkaállvány-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4329  Reptéri catering jármű-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4341  Toronydaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 8 

óra  

4351  Árbocdaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 8 

óra  

4361  Híddaru, futódaru-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4362  Portáldaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

4371  Bakdaru-kezelői képzés  24 óra* + 6 

óra  

4372  Forgódaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4373  Ablakdaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4374  Konténer emelő-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4375  Konzoldaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4391  Födémdaru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4411  Autódaru-kezelői képzés  24 óra* + 6 

óra  

4412  Emelve szállító 

gépjármű-kezelői képzés   

24 óra* + 4 

óra  

4431  Lánctalpas daru-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4451  Járműre szerelt daru-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4511  Hidraulikus rakodó 

(homlokrakodó, 

forgórakodó, teleszkópos 

rakodó) kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

4572  Kompaktor-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

4593  Vagonkirakó-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

 

ÚTÉPÍTŐ- ÉS KARBANTARTÓGÉP 

KEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK  

 

5323  Betonbedolgozó 

finischer-kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5341  Aszfaltbedolgozó 

finischer-kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  



5344  Aszfaltburkolat maró-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5316  Talajstabilizátor-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5339  Aszfalt újrahasznosító 

berendezés-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5361  Emulziószóró 

berendezés-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5680  Aszfalt- és betonburkolat 

bontó és vágó gép-

kezelői képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5636  Kátyúzó gép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5633  Önjáró útburkolati 

jelfestő-kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5681  Útkorona átfúró 

berendezés-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5652  Ároktisztító-maró 

munkagép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 6 

óra  

5623  Hómaró és hótoló gép-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5625  Só- és homokszóró gép-

kezelői képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5643  Szalagkorlát-, oszlop-, 

táblamosó gép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5672  Önjáró seprőgép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5631  Útfenntartó-, és 

karbantartó gép-kezelői 

képzés  

24 óra* + 4 

óra  

5599  Alagútépítő gép-kezelői 

képzés-kezelői képzés  

24 óra* + 8 

óra  

 

Az oktatási idő 

Az oktatási idő az alábbi időtartamokat nem haladhatja meg: 

a) az alapismeretek oktatása során - az e-learning oktatást kivéve - a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 

4 elméleti tanóra tartható (4×45 perc); 

b) a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra 

tartható; 

c) a főoktatás és rutin vizsgára felkészítő vezetési gyakorlat során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra 

tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell 

szervezni; 

d) az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc; 

e) a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak tervezett időtartama: 50 perc; 

f) a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. 

 

 

11.  Járműhasználat és választható típusok 

• AM kategóriában: Jámbor Zsolt (Honda Super Cub robogó)         

• A1 kategóriában: Jámbor Zsolt (Honda CBF125M, Honda CBR125)         



• A2 kategóriában: Mérei Roland (SuzukiGS 500 U)         

• A kategóriában: Mérei Roland (Honda Hornet, Yamaha FZ 6 S)         

• B kategóriában:  

• Éberhardt Patrik (Suzuki SX4), Trautmann Tamás (VW Golf), Primász Péter (Suzuki 

Baleno), Tánczos Tibor (VW Golf), Fenyővári Zoltán (Renault Megane), Jámbor Zsolt (VW 

Polo), Mérei Roland (VW Golf) Éberhardt Tamás (Skoda Fabia), Tóth János (Suzuki 

Vitara), Zatkó András (Honda Jazz), Nagy János (VW Golf), Szabó Károly (Renault RJB 

Captur , Toyota PRIUS), Tóth Máté (Opel Astra)  

• BE kategóriában: VW Multivan és hozzá kapcsolt Stema ST02–1 pót          

• C kategóriában: Mercedes Atego  

• C+E kategóriában: Mercedes Atego 1528+Rohr pót         

• D kategóriában: Mercedes O560  

12. A hiányzások pótlásának módja 

• Elmélet: 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 - pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a 

tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.         

• Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: A foglalkozásokról hiányozni nem lehet, illetve a 

mulasztást az elmélethez hasonlóan pótolni kell.         

• Gyakorlati vezetés: A gyakorlati vezetésre a hallgatóval alkalmanként egyeztetett időpontban 

kerül sor. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt 

előreláthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak 

(személyesen vagy telefonon) kell, legkésőbb egy nappal előtte jeleznie. A késve, vagy egyáltalán 

be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen várakozik a foglalkozási óra kezdetétől 

számított 30 percig, utána eltávozhat. Ebben az esetben a tanuló egy óradíjat köteles megfizetni. 

Ha foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, (pl. baleset, vagy műszaki 

hiba miatt) úgy a tanuló 30 perces várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat nem fizet, 

de egyéb kártérítésre igényt nem tarthat. 

 

13. Tanfolyamdíjak és befizetésük módja 

A tandíjbefizetés módjai:         

•  a  Kft. pénztárába közvetlenül, számla ellenében, készpénzzel és bankkártyával,  – banki átutalással.         

Ezektől eltérő pénzbefizetés (pl. készpénz átadása az oktatónak) TILOS!         

• A tandíjak emelése vagy csökkentése:         

A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén 

kifüggesztett hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrészt) 

tandíjrésze a tanfolyam elindulása után nem változik. A járművezetés tanulásának legköltségesebb része a 

gyakorlati vezetés. Mivel az üzemanyagárak és a javítási költségek emelkedésére vagy csökkentésére nem tudunk 

hatást gyakorolni, ezért a gyakorlati vezetési órákat napi áron teljesítjük. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati 

vezetésnél az indokolt tandíj (óradíj) változás a meghirdetés napjától érvényes. A korábbi díjtétellel befizetett 

tandíjelőleget az oktatás megkezdéséig kell kiegészíteni az új összegre.         

 

 

 



Tanfolyam      

 

E-learning 

Elmélet 

 

Tanterem 

Elmélet 

Gyakorlat 
Gyakorlat Pótóra 

(Ft/óra) 

AM 

 
32 000 Ft 32 000 Ft 88 000 Ft 8 000 Ft 

A1B 

 
38 000 Ft 38 000 Ft 27 000 Ft 9 000 Ft 

A1, A2 

 
38 000 Ft 38 000 Ft 153 000 Ft 9 000 Ft 

A2 (A1 2 -*) - - 117 000 Ft 9 000 Ft 

A2 (A1 2 +*) 38 000 Ft 38 000 Ft 81 000 Ft 9 000 Ft 

A 38 000 Ft 38 000 Ft 243 000 Ft 9 000 Ft 

A (A1 2 -*) - - 153 000 Ft 9 000 Ft 

A (A1 2 +*) 38 000 Ft 38 000 Ft 99 000 Ft 9 000 Ft 

A (A2 2 -*) 

 
- - 117 000 Ft 9 000 Ft 

A (A2 2 +*) 

 
38 000 Ft 38 000 Ft 81 000 Ft 9 000 Ft 

B 49 000 Ft 49 000 Ft 297 000 Ft 9 900 Ft 

B (automata) 49 000 Ft 49 000 Ft 327 000 Ft 10 900 Ft 

B tanuló 

áthelyezett 
- - 297 000 Ft 9 900 Ft 

BE 64 900 Ft - 170 000 Ft 10 000 Ft 

BE tanuló 

áthelyezett 
- 15 400 Ft BÜ 170 000 10 000 Ft 

C 65 000 Ft - 300 000 Ft 10 000 Ft 

C tanuló 

áthelyezett 
- 25 000 Ft BÜ 300 000 Ft 10 000 Ft 

CE 70 000 Ft - 180 000 Ft 12 000 Ft 

CE tanuló 

áthelyezett 
- 20 000 Ft BÜ 180 000 Ft 12 000 Ft 

D 70 000 Ft - 403 000 Ft 13 000 Ft 

D tanuló  

áthelyezett 
- 20 000 Ft BÜ 403 000 Ft 13 000 Ft 

T 60 000 Ft - 162 500 Ft 6 500 Ft 

 

GKI         

         

   Tanfolyam      Ár         

GKI- Tehergépkocsi vezetői alapképesítés + 

Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja 

150.000,- Ft 



GKI- Tehergépkocsi vezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja 90.000,- Ft 

GKI- Autóbuszvezetői alapképesítés + 

Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja 

150.000,- Ft 

GKI- Autóbuszvezetői továbbképzés + vizsgadíj 

+ GKI kártya díja 

90.000,- Ft 

GKI – Összevont Autóbuszvezetői és 

Tehergépkocsi vezetői alapképesítés + 

Gyakorlati vezetés + vizsgadíj + GKI kártya díja 

240.000,- Ft 

GKI – Összevont Autóbuszvezetői és 

Tehergépkocsi vezetői továbbképzés + vizsgadíj + GKI kártya díja 

110.000,- Ft 

GKI- Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő továbbképzés+vizsgadíj+GKI kártya díja 40.000,- Ft 

GKI- Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő alapképzés+Gyakorlati vezetés+ vizsgadíj+ 

GKI kártya díja 

100.000,- Ft 

GKI- Autóbusz-vezetői kiegészítő továbbképzés+vizsgadíj+GKI kártya díja 40.000,- Ft 

GKI- Autóbusz-vezetői kiegészítő alapképzés+Gyakorlati vezetés+ vizsgadíj+ GKI 

kártya díja 

100.000,- Ft 

         

A VIZSGADÍJAK ÉS AZOK MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA:         

A közúti járművezetői vizsgadíjat a képzőszerv a tanulókkal kötött írásbeli szerződés alapján beszedi, és arról nyugtát vagy 

számlát állít ki. A vizsgadíjakkal a felügyelőség felé a tanulók megbízottjaként számol el.      

    

Tanfolyam        K        SZÜ         M       JK         BÜ          R          F        

AM         4.600 Ft                                3.600 Ft   3.600 Ft      

A1, A2         4.600 Ft                          4.700 Ft                     11.000 Ft  

A1(B)         4.600 Ft                                   11.000 Ft  

A (A2 2 +*)      4.600 Ft                            4.700 Ft                     11.000 Ft  

A (A2 2 -*)               4.700 Ft                    11.000 Ft  

A (A1 2 +*)      4.600 Ft                            4.700 Ft                     11.000 Ft  

A (A1 2 -*)               4.700 Ft                    11.000 Ft  

A         4.600 Ft                          4.700 Ft                     11.000 Ft  

A2 (A1 2 -*)              4.700 Ft                    11.000 Ft  

A2(A1 2 +*)     4.600 Ft                          4.700 Ft                     11.000 Ft  

B         4.600 Ft                                   11.000 Ft  

B+E         4.600 Ft   4.600 Ft    4.600 Ft                4.400 Ft   3.500 Ft    11.000 Ft   

C         4.600 Ft   4.600 Ft    4.600 Ft                  4.400 Ft   3.500 Ft    11.000 Ft   

C+E         4.600 Ft   4.600 Ft    4.600 Ft                  4.400 Ft   3.500 Ft    11.000 Ft   

D         4.600 Ft                              4.400 Ft   3.500 Ft    18.500 Ft   

T         4.600 Ft                  4.600 Ft                4.400 Ft   3.500 Ft    3.600 Ft     
*2 - : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven belül,          

  2 + : a (A1/A2) kategória megszerzését követően két éven túl   

GÉPKEZELŐI TANFOLYAMOK  
       

Tanfolyam         Ár         



GK- Önjáró emelő- és rakodógép kezelő  

 

- NINCS ELŐKÉPZETTSÉG 

 

119 900 Ft 

(1 választott gépcsoporttal) 

 

további gépcsoport 

45 000 Ft 

GK- Önjáró emelő- és rakodógép kezelő 

 

- AMENNYIBEN RENDELKEZEL A VIZSGÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 

ÉVEN BELÜL MEGSZERZETT JOGOSÍTVÁNNYAL 

89 900 Ft  

(1 választott gépcsoporttal) 

 

további gépcsoport  

45 000 Ft 

 

GK- Önjáró emelő- és rakodógép kezelő 

 

- HA VAN OKJ SZAKKÉPZETTSÉG A VÁLASZTOTT 

GÉPKATEGÓRIÁBÓL 

 

45.000 Ft /1 gépcsoport 

 

további gépcsoport 45 000 Ft 

 

Tanfolyam      Ár         

Árufuvarozói-vállalkozói szaktanfolyam/autóbuszos-vállalkozói szaktanfolyam (alap képzés) 195 000 Ft 

Árufuvarozói-vállalkozói szaktanfolyam/autóbuszos-vállalkozói szaktanfolyam (tovább képzés) 150 000 Ft 

 

Tanfolyam Ár         

ADR tanfolyam és vizsga + kártyadíj (Új) 

 

75 000 Ft 

ADR tanfolyam és vizsga + kártyadíj (Megújító, ha még nem járt le) 

 

70 000 Ft 

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei 

• Az  alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat az  „A”,”AM”  és a „B” kategória ,továbbá 

az „A1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az 

iskolavezető mentesíti A vizsgakötelezettség alóli   mentesítés kezdeményezése ,a felmentés 

alapjául szolgáló  eredeti  okirat a jelentkezési laphoz való csatolásával történik .Ugyanígy kell 

eljárni az elsősegély –nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban szerzett 

vezetői engedély ( járművezetői engedély, járművezetői igazolvány ) esetében is. A 

vizsgakötelezettség alóli mentesítést a Megyei  Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a 

jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.          

 

Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések    

1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismertek „és a „ biztonsági  ellenőrzés és üzemeltetés „ tan és 

vizsgatárgyakból   

• Bármely   egyetemen (főiskolán) szerzett:         

- gépész-, 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 szerzett  



- harcjármű 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,         

- gépjárműtechnikai,         

- gépjárműüzemi,         

- mezőgazdasági gépész,         

- mezőgazdasági gépjavító,         

- építőgépész,         

- gépjárművezető és karbantartó.         

• Szakképesítés –szakmunkás bizonyítvány         

- autószerelő,                           

- anyagmozgatógép-szerelő,         

- építőgép-szerelő         

- mezőgazdasági gépszerelő         

- gépjárművezető és-karbantartó         

- mezőgazdasági gépész               

- fakitermelési gépkezelő         

- - állattartó telepi gépész                

- növénytermesztő gépész            

- erdőgazdasági gépész                  

- mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető         

- mezőgazdasági gépjavító és karbantartó        

-   kertészeti gépész          

• A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.         

 

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett 

közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi 

bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) 

bemutatása esetén állítható ki.         

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges 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.         

2.  Mentesítések a  munkavédelem, tűzvédelem,  szállítás      tan-   és vizsgatárgyakból:         

• A munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés:         

- munkavédelmi 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. után tett sikeres vizsga a 

„Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.         

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát 

kell meghatározónak tekinteni.         

 

Gépkezelő tanfolyam  

 

- 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 teljes felmentést kaphatnak a képzés elméleti része, és a 

hozzá kapcsolódó elméleti vizsga alól.  

- 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 
elsősegélynyújtás

i ismeretek 8 óra 

Általános 

üzemeltetési és 

technológiai 

ismeretek 8 óra 

Szakirányú 

gépspecifiku

s ismeretek 8 

óra 

Munka- és 

balesetvédelmi 

ismeretek 1 óra 

Gépkezelési 

gyakorlat – 

géptípustól 

függ az 

óraszám 

 

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 

 

OKJ és jogosítvány nélkül Szükséges Szükséges Szükséges Szükséges Szükséges 
 

 

15. A tanuló áthelyezés és teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés 

követelményei 

A tanuló a tanfolyam ideje alatt, ha úgy dönt, kérheti, hogy másik képző szervnél, vagy más megyében 

szeretné a tanulmányait befejezni.         

Ebben az esetben, a tanuló kezdeményezésére, az elbocsátó képző szerv által biztosított ”képzési igazolás, 

nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. Az igazolás az elbocsátó képző szerv 

tölti ki. Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két példányt a 

kérelmezőnek kell átadni. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (törvényes 

képviselőnek) is alá kell írnia. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, 

illetőleg a Jelentkezési lap más megyébe történő küldése) a befogadó szerv és a KAV 10 napon belül 

kötelesek elvégezni.          



A képzési igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell 

állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni 

nem lehet.  A képzési igazolás nyomtatványt az áthelyezésben érintett mindkét képző szerv 5 évig köteles 

megőrizni. A nyomtatvány kitöltését az iskolavezető a dátum beírásával és az „Iskolavezető aláírása” 

szöveg feletti aláírásával, továbbá a képző szerv pecsétjével ellátva hitelesíti.         

16. Oktatás helyszíne címe: 

• Elméleti oktatás: Az Autósiskola saját tantermében történik.         

7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17.         

2400 Dunaújváros, Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet       

A tantermi foglalkozásokat igény szerint (a feltételek megléte esetén) iskolánkon kívül, 

vidéki helyszíneken, intézményekben (pl. Általános Iskolákban) is megtartjuk megfelelő 

létszám esetén.         

• Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás:         

 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 29. ( C, C+E, D, T, B+E kategóriák esetén)   

• Alapoktatás:  

2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 23. – Rutin pálya   

• Forgalmi oktatás: forgalmi oktatás és a vizsga helye többnyire Dunaújváros. Forgalmi oktatás 

váltási helye: Dunaújváros, Béke tér (parkoló) 

17. Pótórák igénylésének módja, díja 

• A tanuló pótórát az oktatóval előzetesen egyeztetve igényelhet a képző szervnél a pótórák 

díjszabásai szerint. A hallgató a pótórát köteles előre kifizetni a képzőszervnél a kifizetés 

módjainak megfelelően, majd a befizetés igazolását bemutatni az oktatónak. Pótórát az oktatónak 

tilos fizetni!         

18. Az engedélyező hatásóág megnevezése címe, telefonszáma:  

• Építési és Közlekedési Minisztérium 

1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 

• Fejér Megyei Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont: 

Cím: Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. 

Telefon: +36-30-146-3460, +36-30-376-0690 

E-mail: fejer@kavk.hu 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:  

Joga van a tanulónak:         

• a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit,         

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

elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,         

• az elméleti tanfolyamon és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlaton a hiányzások pótlása 

érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni,         

• oktatót, jármű típust választani, és azon a járművön vizsgázni, amelyen tanult,         

• panaszt tenni, jogos esetekben kártérítést követelni,         

• titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben,  

• a tanfolyamdíjról számlát kérni,         

 Kötelessége a tanulónak:         

• a tandíjat minden esetben előre befizetni,          

• a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,         

• az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez 

igazodó öltözetben megjelenni,         

mailto:fejer@kavk.hu


• az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon 

aktívan közreműködni,         

• a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni     

(különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető),         

• késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni,         

• mulasztásait, hiányosságait pótolni 

 

20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja  

 

Tanfolyam K SZÜ M JK BÜ R F összesen 

AM 4600 - - 3600 - - 3600 11.800 

A1 4600 - - 4700 - - 11000 20.300 

A1Bvel 4600 - - - - - 11000 15.600 

A (2 éven belül A1-el) - - - 4700 - - 11.000 15.700 

A (2 éven túli A1-el) 4600 

 

- - 4700 - - 11.000 20.300 

A (2 éven belül A2-vel) - - - 4700 - - 11.000 15.700 

A (2 éven túl A2- vel) 4600 - - 4700 - - 11.000 20.300 

A2 4600 - - 4700 - - 11000 20300 

A24+ 4600 - - 4700 - - 11000 20300 

B 4600 - - - - - 11000 15600 

C 4600 4600 4600 - 4400 3500 11000 32700 

C+E 4600 4600 - - 4400 3500 11000 28100 

D 4600 - - - 4400 3500 18500 31000 

T 4600 - 4600 - 4400 3500 11000 28100 

K 4600 - - - - - - 4600 

 

Megnevezés Ár 

SZAKTANFOLYAM TESZTLAP 10.000 Ft/tesztlap 

GKI ESETTANULMÁNY 15.000 Ft 

VÁLLAKOZÓI ESETTANULMÁNY 10.000 Ft 

SZAKTANFOLYAM GYAKORLATI VIZSGA 15.000 Ft 

SZAKTANFOLYAM SZIMULÁTOR VIZSGA 5.000 Ft 

SZAKTANFOLYAM SZÓBELI VIZSGA 10.000 Ft/szóbeli vizsga 

ADR GYAKORLATI VIZSGA 10.000 Ft 

GKI SZÓBELI VIZSGA 5.000 Ft 

 

Megnevezés Ár 

ELMÉLETI VIZSGA 5000 Ft/vizsga 

GYAKORLATI VIZSGA 10 000 Ft/vizsga 

 

 



21. (326/2011 (XII. 28) Kormány Rendelet 13-16§)         

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási 

előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.          

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban 

Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel 

rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a megfelelő jogi rendeletek szerint jár el.          

A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a 

kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem 

rendelkezett.         

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre 

közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.    Akit a bíróság a járművezetéstől véglegesen tiltott el, de 

később a büntetés alól mentesült, vezetői engedélyt csak teljes körű vizsga letételét követően kaphat.     

A vizsga letételének nem feltétele a tanfolyamon való részvétel.         

Amennyiben a bíróság vagy a rendőrség a vezetésre jogosító okmány visszaadását, vagy a vezetési 

jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság vagy a 

pályaalkalmasság igazolásához kötötte, a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság mindaddig fennáll, amíg a 

járművezető ezen kötelezettségének vagy az után képzésre vonatkozó kötelezettségének eleget nem tett.    

 

Az írásos tájékoztatót a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat. Az írásos tájékoztató egy 

példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a 

tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható 

helyen ki is függeszti.         

         

Dunaújváros, 2023. január 1.   

              

                                                 

………………………….. 

  Hambalkó János 

  iskolavezető 

 

 

 

 

Mutatószámok: 

ÁKÓ: 

AM\2022\3\ gyakorlat - , AM\2022/4/ gyakorlat - 

A\2022/3\ gyakorlat- 145,02%, A\2022/4\ gyakorlat 105,29%, 

B\2022\3\gyakorlat: 151,17%, B\2022\4\gyakorlat: 148,33 % 

C\2022\3\gyakorlat\ 100%  C\2022\4\gyakorlat 100% 

 

 

VSM:  VSM: AM/2022/3/elmélet/: 47,06 %-A/2022/3/forgalom:82,14%, AM/2022/4/elmélet: 58,82 % -AM/2022/4/forgalom: 

68,75%A/2022/3/elmélet: 92%   A/2022/3/ forgalom:90%  A/2022/4/elmélet: 85%   A/2022/4/ forgalom: 100% 

B\2022\3\elmélet: 54,94%, B\2022\3\forgalom: 41,51 % B\2022\4\elmélet: 48,92%, B\2022\4\forgalom: 42,77% 

C\2022\3\ elmélet: 59,57 % , C\2022\3/forgalom: 78,95%, C\2022\4\ elmélet: 57,63% , C\2022\4/forgalom: 90,91% 

A képzési költség (KK) minden ár tájékoztató alján megtalálható. 


