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Az elméleti oktatás helyszínei:
8000 Székesfehérvár Széchenyi utca. 15-17.
8000 Székesfehérvár Börgöndi út 14.

1.
- elméleti  (KRESZ:  vezetés  elméleti,  műszaki  ism.,  Munka-  és  tűzvédelem.)

foglalkozások
- elméleti  (Szerkezeti  és  üzemeltetési  ismeretek  és  a  Biztonsági  és  üzemeltetési

ismeretek)  foglalkozások; ha a szemléltetés megkívánja,  akkor az VOLÁNBUSZ
Zrt.  telephelyén a Központi Javító Üzemben ( Szfvár. Börgöndi út 14.)

- az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és tovább-képzési képesítésre
felkészítő képzés során: a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés; előírások
alkalmazása;  egészségügyi,  közúti  közlekedési  és  környezeti  biztonság,  szerviz,
logisztika; konzultációs foglalkozások

2.

- az  elméleti  tantárgyak  elsajátítására  távoktatás  (e-learning)  formájában  is  van
lehetőség. Amennyiben személyes konzultációra is van igény,  időpont egyeztetést
követően a fenti helyszínek valamelyikén ezt is tudjuk biztosítani.

Rutin oktatás: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út. 14. a VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyén 



2

Gyakorlati vezetés váltási helyei:
- 8000 Székesfehérvár Piac tér parkoló: „B” kategóriánál
- 8000 Székesfehérvár VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyén: „C”; „D”; „CE” kategória és

GKI alapképesítésnél

E dokumentum az ügyfélfogadó helyiségben megtekinthető, valamint a tanfolyami megnyitón
ismertetésre kerül. A hallgatókkal írásos szerződésben állapodunk meg, melyet  a tanulmányi
naplóval együtt őrzünk.

T Á J É K O Z T A T Ó

A  „B”,  „C”,  „D”,  „CE” kategóriás gépjárművezető  képzésről

A tanfolyamra történő jelentkezés módja, feltételei.

Valamennyi kategóriában szükséges az alapfokú iskolai végzettség. 
Elsődleges feladat a jelentkezési lap kitöltése és az abban foglaltaknak megfelelő igazolások,
orvosi alkalmassági igazolás, elsősegélynyújtó tanfolyam igazolás, iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány bemutatása.

A közúti járművezető jelölteket, illetve közúti járművezetőket egészségi alkalmassági vizsgálat
alkalmával két csoportba sorolják be. 

1. alkalmassági csoport a 2. alkalmassági csoportba nem tartozó közúti járművezető

2. alkalmassági csoport 
- aki közúti szolgáltatás keretében közúti járművet vezet,
- megkülönböztető jelzéssel ellátott járművet vezet,
- közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatott.

 
A  pályaalkalmassági  vizsgálathoz  a  2.  csoportos  orvosi  alkalmasság  vélemény  megléte
szükséges.

Pályaalkalmassági vizsgálatok:
a. előzetes PÁV  pl.   (PÁV I,  PÁV II, PÁV III.)
b. rendkívüli PÁV pl. ötödik sikertelen forgalmi vizsga utáni PÁV vizsgálat.

Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:

"B" kategóriánál jelentkezéshez 
1. csoportos orvosi alk. - munkavállaláshoz 2. csoportos orvosi alk. 

"C" kategóriánál
       2. csoportos orvosi alk. - munkavállaláshoz 2. csoportos orvosi alk. 
"D" kategóriánál
       2. csoportos orvosi alk. - munkavállaláshoz 2. csoportos orvosi alk. 
"CE" kategóriánál 
       2. csoportos orvosi alk. - munkavállaláshoz 2. csoportos orvosi alk. 
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A PÁLYAALKALMASSÁGIVIZSGÁLATOK IGAZGATÓSÁGÁNAK címe:

1082 Budapest VIII. Vajdahunyad u. 45.
PÁV Igazgatóság elérhetőségei:  +36-1-510-0101

ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav

A  vizsgálat  költsége  KAV  (Közlekedési  Alkalmassági  és  Vizsgaközpont) honlapjának
hirdetménye  alapján,  amelyet  csekken  kell  befizetni.  Be  kell  mutatni:  vezetői  engedélyt,
személyi igazolványt, 2. csop. orvosi igazolást.

A különböző kategóriák megszerzéséhez előírt életkori feltételek:

 „B” kategória: 17. életév, „C” és „CE” kategória: 21. életév,(belföldi használatnál 18. életév)
„D” kategória: 24. életév, (belföldi használatnál 21. életév)
Az egyes kategóriáknál a tanfolyam elvégzésére a megjelölt életkorok előtt fél évvel, az első
elméleti vizsgára 3 hónappal előbb lehet lejelenteni a tanulót. 

"C", "D", "E" kategóriához a Közlekedési Igazgatási Hatóság (Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala),  vagy külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetői
engedély szükséges. 

"C" kategóriánál a "B" kategória
"D" kategóriánál a "B" és "C" kategória együttes megléte szükséges vagy érvényes „B”
kat. + „C” kat. vizsgaigazolás
"CE" kategóriánál a „B” és "C" kategória megléte szükséges vagy érvényes „B” kat. +
„C”  kat.  vizsgaigazolás,  illetve  az  első  megszerzett  nemzetközi  kategória  két  éves
legyen (ne legyen kezdő vezetői engedély)

A vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként.

Elméleti vizsgára bocsátás feltétele 

„B”, „C”, „D”, „CE” kategória esetében a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben és ezen
vállalkozási  feltételekben  meghatározott óraszámok  szerinti  tanórákon  való  hiányzás
mentes részvétel valamint a képzőszerv által igazolt feladatok elvégzése kötelező, illetve
az e-learninges képzés elvégzése esetén az igazolásnak megérkezése az Autósiskola e-
mail címére.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

„B” kategória:

Forgalmi vizsga: a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben kötelezően meghatározott és ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat  óraszámait /  29 órát  / (580km)
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja. 
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„C” kategória:

Rutinvizsga:  a  24/2005.(IV.21.)  GKM  rendeletben  kötelezően  meghatározott  és  ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat alapoktatás óraszámait /  6 órát  /
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja. 

Forgalmi vizsga: a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben kötelezően meghatározott és ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat  óraszámait /  29 órát  / (348km)
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja.

„D” kategória:

Rutinvizsga:a  24/2005.(IV.21.)  GKM  rendeletben  kötelezően  meghatározott  és  ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat alapoktatás óraszámait /  6 órát  /
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja.

Forgalmi vizsga: a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben kötelezően meghatározott és ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat  óraszámait /  29 órát  / (348km)
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja.

„CE” kategória: 

Rutinvizsga:  a  24/2005.(IV.21.)  GKM  rendeletben  kötelezően  meghatározott  és  ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat alapoktatás óraszámait /  6 órát  /
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja.

Forgalmi vizsga: a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben kötelezően meghatározott és ezen
vállalkozási feltételekben leírt vezetési gyakorlat  óraszámait /  14 órát  / (168km)
vezetéssel töltötte el. Képzőszerv a gyakorlati képzési rész teljesítését igazolja.

Elsősegély-nyújtási tanfolyam és a tanfolyam alól való felmentés:

A 31/1992 (XII.19.) NM rendeletben meghatározott elsősegély – nyújtási  tanfolyamot,
valamint  az  azt  követő  vizsgáról  kiállított  igazolást  az  Kormányablakban  vagy
Okmányirodában a B kategóriás jogosítvány igénylésénél be kell mutatni.
Az elsősegély-nyújtási tanfolyam a Városi Vöröskeresztnél, illetve az autósiskolánknál is
elvégezhető.
Az  elsősegély  –  nyújtási  tanfolyam  alól  való  felmentést  igazoló  dokumentumot  is  a
Kormányablakban vagy Okmányirodában kell bemutatni.

Elméleti  tanfolyam  kezdetétől  számított  kilenc  hónapon  belül  kell  lenni  az  első  elméleti
vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül
valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. 
Az  összes  vizsga  letételére  az  első  sikeres  elméleti  vizsgától  számított  2  év  áll
rendelkezésre.

KRESZ tanfolyami díj visszaigénylése 20 éves korig valamint a   CSED-en, GYED-en
és GYES-en lévő édesanyák részére

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen 
letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési 
alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam 
díjához támogatás igényelhető.
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A támogatást az a személy veheti igénybe, aki 

a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési 
alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és 

a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

2020. július 1-jétől módosult a z 55/2018(III.23.) Korm. rendelet. A CSED-en, GYED-en és 
GYES-en lévő édesanyák is igényelhetik a  jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyam és –
vizsgadíj támogatást.

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési 
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de 
legfeljebb 25.000 forint. 

A kérelmezőnek lehetősége van a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsgadíj 
megfizetését a képzőszerv által díjmentesen kiállított, „Igazolás KRESZ támogatáshoz” 
elnevezésű dokumentummal igazolni. A dokumentum letölthető a kormany.hu oldalon található
dokumentumtárból.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el.

A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, óraszámok:

„B” kategória

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek   
Közlekedési ismeretek                                  Összesen        28 óra 
A gépkocsivezetés elmélete
A gépkocsivezetés gyakorlata                                             29 óra (+1 vizsgaóra)

„C” kategória

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás          Összesen:         80 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
A gépkocsivezetés gyakorlata             29 óra (+1 vizsgaóra)

„D” kategória

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Összesen:        28 óra
Közlekedési ismeretek
Az autóbusz vezetés elmélete
Az autóbusz vezetés gyakorlata 29 óra (+2 vizsgaóra)
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„CE” kategória

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Közlekedési ismeretek    Összesen:      24 óra
A járműszerelvény-vezetés elmélete
A járműszerelvény-vezetés gyakorlata            14 óra (+1 vizsgaóra)

Az óraszámok kötelező jelleggel látogatott órákat jelölnek.

Elméleti óra időtartama: 45 perc
Gyakorlati óra időtartama: 50 perc
Óraközi szünet időtartama: 10 perc

Az elméleti óratárgyak hallgatása és a vizsga alól az „autós” szakmában szerzett szakmunkás-
bizonyítvány, gépjárműkezelői bizonyítvány vagy ennél magasabb képesítések alapján - a "B"
kategóriát  kivéve  -  a  tantárgyak  hallgatása  alól  felmentés  adható  (24/2005.  (IV.21.)  GKM
rendelet 3. melléklete szerint) az iskolavezető adja. A vizsga alóli felmentést a vizsgaközpont
adja meg. 

A gyakorlati vezetés az előírt tantárgyakból tett sikeres elméleti vizsgát követően és a KAV
által érvényesített vezetési karton megérkezése után kezdhető meg.
A gyakorlati vezetés óraszámainak megoszlása:

„B” kategóriás: Skoda Fabia, Toyota Yaris, Suzuki Ignis típusú személygépkocsik

Alapoktatás   9 óra
Főoktatás 20 óra
A következő szerint bontásban
Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés   4 óra
Vezetés éjszaka   2 óra
Forgalmi vizsga   1 óra (50 perc tiszta vizsgaidő)
Össz. Óraszám: 30 óra (min.580km)

„C” kategóriás : Mercedes  Atego 1223,  MAN TGA02 típusú tehergépkocsik

Alapoktatás   6 óra
Rutin vizsga 10 perc tiszta vizsgaidő 
Főoktatás 23 óra
A következő szerint bontásban
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés (min: 160 km)   4 óra
Vezetés éjszaka   2 óra
Vezetés hegyvidéken   2 óra
Forgalmi vizsga   1 óra (45 perc tiszta vizsgaidő)
Össz. Óra: 30 óra (min.348km)
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„D” kategóriás: Mercedes Benz Tourismo, MAN R07 típusú autóbuszok

Alapoktatás   6 óra
Rutin vizsga 10 perc tiszta vizsgaidő
Főoktatás 23 óra
A következő szerint bontásban
Városi vezetés 17 óra
Országúti vezetés (min: 160 km)   4 óra
Hegyvidéki vezetés   2 óra
Forgalmi vizsga   2 óra (90 perc tiszta vizsgaidő)
Össz. Óra: 31 óra (min.348km)

„CE” kategóriás: Mercedes Atego 1223, MAN TGA02 típusú tehergépkocsik  + pótkocsi 

Alapoktatás   6 óra
Rutin vizsga 15 perc tiszta vizsgaidő
Főoktatás   8 óra
A következő szerint bontásban
Városi vezetés   4 óra
Országúti vezetés (min: 60 km)   2 óra
Hegyvidéki vezetés   2 óra
Forgalmi vizsga   1 óra (45 perc tiszta vizsgaidő)
Össz. Óra: 15 óra (min.168km)

Tandíjak: 

A tanfolyami díj részletben történő megfizetésére is van lehetőség. Az első részlet befizetése az
elméleti tanfolyam megkezdése előtt(elméleti órák díja + elméleti vizsgadíj) történik, további
három részlet ezt követően maximum  30 naponként  fizetendő. Az utolsó részlet a forgalmi
vizsgára történő jelentkezés előtt esedékes. A készpénzes befizetés helye: 8000 Székesfehérvár
Börgöndi  út  14.  I.em  47.  Utalással  pedig  az  Erste  Banknál  vezetett  11600006-00000000-
57641452 sz. számlára, közleménybe: tanuló neve + kategória megjelölése.

„B” kategória
e-learning összesen: 60.000,-Ft
Vezetési óradíj: 
      saját tanuló         8.500,-Ft 29 óra + 1 vizsgaóra összesen:255.000,-Ft

        Összesen: 215.000,-Ft
     átvett tanuló        9.500,-Ft
     5.vizsgás            11.000,-Ft

„C” kategória
e-learning összesen: 80.000,-Ft
Vezetési óradíj:          10.000,-Ft 29 óra + 1 vizsgaóra összesen: 300.000,-Ft

          Összesen: 380.000,-Ft 
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„D” kategória
e-learning összesen: 50.000,-Ft
Vezetési óradíj:        13.000,-Ft 29 óra + 2 vizsgaóra összesen: 403.000,-Ft

          Összesen: 453.000,-Ft
„CE” kategória
e-learning összesen: 45.000,-Ft
Vezetési óradíj:          12.000,-Ft 14 óra + 1 vizsgaóra összesen: 180.000,-Ft

         Összesen:  225.000,-Ft

A gyakorlati vezetés óradíjai óratípustól függetlenül egységesek.
A tanfolyami díjak változtatásának jogát fenntartjuk !

Vizsgadíjak (pótvizsgadíjak): 

A vizsgadíjakat a vizsgák előtt a részvizsgáknak megfelelő összegben kell befizetni;
- képző szerv szedi be és csoportos befizetéssel küldi tovább
- egyéni befizetés készpénzben a KAV pénztárában (pótvizsgáknál lehetséges)

„B” kategória: 15.600,-Ft
Elméleti – Közlekedési ismeretek, vezetéselmélet   4.600,-Ft
Gyakorlati 11.000,-Ft

Összesen:             15.600,-Ft

„C” kategória: 32.700,-Ft
Elméleti – Közlekedési ismeretek, vezetéselmélet 4.600,-Ft

– Szerkezeti és üz. Ismeretek 4.600,-Ft
– Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 4.600,-Ft

Gyakorlati – Bizt. ell. és üz. ismeretek 4.400,-Ft
– Rutin 3.500,-Ft
–Forgalmi            11.000,-Ft

Összesen:            32.700,-Ft

„D” kategória: 31.000,-Ft
Elméleti – Közlekedési ismeretek, vezetéselmélet 4.600,-Ft
Gyakorlati – Bizt. ell. és üz. ismeretek 4.400,-Ft

– Rutin 3.500,-Ft
– Forgalmi           18.500,-Ft

Összesen:           31.000,-Ft

„CE” kategória: 28.100,-Ft
Elméleti – Közlekedési ismeretek, vezetéselmélet 4.600,-Ft

–  Szerkezeti és üz. Ismeretek 4.600,-Ft
Gyakorlati – Bizt. ell. és üz. ismeretek       4.400,-Ft

– Rutin 3.500,-Ft
– Forgalmi           11.000,-Ft

Összesen:           28.100,-Ft

A tanulmányok önkényes félbehagyása, valamint tanulói áthelyezés esetén a hallgató köteles a
már addig igénybe vett szolgáltatásokat, valamint egyszeri 10.000.-HUF-s tanuló nyilvántartás
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módosítási díjat megfizetni. Továbbá, amennyiben a tanuló, a gyakorlati vezetést 24 órán belül
mondja le, 1 óra vezetési gyakorlat díja felszámításra kerül.

A  már  vezetői  engedéllyel  rendelkezők  minden  vizsgára  vigyék  magukkal  érvényes
jogosítványukat! (Ha van, a vizsgaigazolást is!)

Az egyes  tantárgyak  hallgatása  alóli  felmentést  a  tanfolyami  megnyitón  a 24/2005.(IV.21.)
GKM rendeletben meghatározott esetekben kapja meg a hallgató. 
A vizsga alóli felmentést KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont)  kérelem alapján
a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.
 
A  foglalkozásokról  való  távolmaradást  pótolni  kell,  melynek  a  költsége  az  alapóra  díj
kétszerese.
Hallgatóink a képzés során felmerülő problémájukkal elsősorban az oktatóhoz forduljanak.
Amennyiben ez nem jelent megoldást, az iskolavezetőt keressék fel!

Képzési igazolás

A képzési igazolás kitöltésének és használatának a célja ha a tanuló a  képzés folyamán más
képzőszervnél szeretné folytatni tanulmányait, vagy a képzést azonos képző szervnél folytatja,
de másik közlekedési hatóság illetékességi területén kíván vizsgát tenni. 
A tanuló kérésére a képzőszervnek a Bizonylati Albumban szereplő formanyomtatványt három
példányban a hiteles adatok beírásával ki kell töltenie, aláírva és lebélyegezve hallgató részére
két példányt át kell adnia. A harmadik példány az elbocsájtó képző szervnél marad.
Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a szülőnek illetve törvényes képviselőjének 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  a
működési  területe  szerint  illetékes  közlekedési  hatóságnak,  amely  intézkedik  a  szükséges
nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.
Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési
lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni. 
Az 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 vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

Azok  a  vizsgázók,  akik  eleget  tettek  a  24/2005.  GKM  képzési  rendeletben  meghatározott
vizsgakövetelményeknek, megfeleltek a forgalmi vizsgán, a vizsgaigazolást az illetékes KAV
(Közlekedési  Alkalmassági  és  Vizsgaközpont) három munkanapon belül  online megküldi  a
Kormányablakoknak, Okmányirodának.
A  326/2011  (XII.28.)  Korm.  rendelet  szabályozza  a  járművezetésre  jogosító  okmányok
kiadásának  feltételeit.  A  vezetői  engedélyt  a  jogszabályban  előírt  feltételek  mellett  olyan
magyar,  ill.  Európai  Gazdasági  Térség  országának  állampolgára,  akinek  lakhelye,  vagy
tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van tartózkodási engedély nélkül is átveheti.
Annak  a  külföldi  állampolgárnak,  aki  harmadik  országból  jött  féléves  itt  tartózkodást  kell
igazolnia.  
A vezetői  engedélyt  a  Kormányablakoknál,  Okmányirodában lehet  kiváltani,  amelynek  díja
4.000,- Ft. (első jogosítvány kártya kiváltása ingyenes 2016.01.01-től)
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Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és tovább-képzési képesítésre
felkészítő képzésről

Az  Európai  Unió  közúti  biztonsági  irányelveit  követve  Magyarországon  a  hivatásos
autóbuszvezetőknek  2008.  szeptember  9-ét  követően,  a  hivatásos  tehergépkocsi-vezetőknek
2009. szeptember 9-ét követően a közúti közlekedési  szolgáltatói tevékenységük végzéséhez
meg  kell  szerezniük  a  Gépjárművezetői  Képesítési  Igazolványt,  amivel  a  biztonságos
gépjárművezetéshez szükséges ismereteik és képességeik megszerzését igazolják.

GKI alapképzésre kötelezettek:
- A 2009. szeptember 9. után szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E", 
- és 2008. szeptember 9. után szerzett „D”, „D1”, „D+E” „D1+E” kategóriás jogosítvány

esetén,
közúton járművet vezetni csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet.

GKI továbbképzésre kötelezettek:
- 2009.  szeptember  9.  előtt  szerzett  "C",  "C1",  "C+E",  "C1+E"  kategóriás  jogosítvány

esetén
- 2008.  szeptember  9.  előtt  szerzett  „D”,  „D1”,  „D+E” „D1+E” kategóriás  jogosítvány

esetén, 
- vagy  a  nemzetközi  árufuvarozói  szolgáltatói  (TIR)  igazolvánnyal  rendelkező

tehergépkocsi vezetőknek,
- illetve  a  nemzetközi  autóbuszvezetői  szolgáltatói  igazolvánnyal  rendelkező

autóbuszvezetőknek, 
a szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a GKI igazolványt.

Jelentkezés:
Elsődleges  feladat  a  jelentkezési  lap  kitöltése  és  az  abban  foglaltaknak  megfelelő
dokumentumok bemutatása:  személyi  igazolvány,  lakcímkártya,  vezetői  engedély,  korábban
megszerzett GKI, belföldi/nemzetközi/vállalkozó képesítés igazolása; és 1 db fénykép (35 x 40
mm) leadása.

A képzés tantárgyai, óraszámok:
Autóbuszvezetői alapképzés (DA)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra
Előírások alkalmazása 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,
szerviz, logisztika 10 óra

          Összes elmélet: 30 óra

Gyakorlat: Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ism.   2 óra
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas
tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen   2 óra

       Összes gyakorlat: 14 óra
Össz.: 44 óra

Autóbuszvezetői továbbképzés (DT)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra
Előírások alkalmazása 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, 10 óra
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szerviz, logisztika
         Összes elmélet: 30 óra

Gyakorlat: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas   5 óra
tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen

Össz.: 35 óra

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés (CDA)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15 óra
Előírások alkalmazása 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,
szerviz, logisztika 15 óra

          Összes elmélet: 40 óra

Gyakorlat: Járművezetés a közúti forgalomban 20 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ism.   4 óra
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas
tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen   2 óra

      Összes gyakorlat: 26 óra
Össz.: 66 óra

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés (CDT)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 15 óra
Előírások alkalmazása 12 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, 15 óra
szerviz, logisztika

          Összes elmélet: 42 óra
Gyakorlat: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas   5 óra

tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen
Össz.: 47 óra

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés (CA)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra
Előírások alkalmazása 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,
szerviz, logisztika 10 óra

          Összes elmélet: 30 óra

Gyakorlat: Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ism.   2 óra
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas
tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen   2 óra

      Összes gyakorlat: 14 óra
Össz.: 44 óra

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés (CT)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 óra
Előírások alkalmazása 10 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, 10 óra
szerviz, logisztika

          Összes elmélet: 30 óra
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Gyakorlat: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas   5 óra

tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen
Össz.: 35 óra

Kiegészítő  autóbuszvezetői/tehergépkocsi  alapképzés  érvényes  tehergépkocsi-

vezetői/autóbuszvezetői képesítés birtokában (CKA)  (DKA)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés   5 óra
Előírások alkalmazása   2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,
szerviz, logisztika   5 óra

          Összes elmélet: 12 óra

Gyakorlat: Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ism.   2 óra
Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas
tanpályán vagy kor-szerű szimulátor berendezésen   2 óra

      Összes gyakorlat: 14 óra
Össz.: 26 óra

Kiegészítő  autóbuszvezetői/tehergépkocsi-vezetői  továbbképzés  érvényes  tehergépkocsi-

vezetői/autóbuszvezetői képesítés birtokában (CKT)  (DKT)

Elmélet: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés   5 óra
Előírások alkalmazása   2 óra
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság,   5 óra
szerviz, logisztika

          Összes elmélet: 12 óra

Gyakorlat: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas   5 óra
tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen

Össz.: 17 óra

Tandíjak:

Az alábbi tandíjak a vizsgadíjakat és a GKI igazolvány kiadásának 9.900 Ft összegű díját is
tartalmazzák.

Autóbuszvezetői alapképzés 180.600,-Ft
Autóbuszvezetői továbbképzés   95.700,-Ft
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés 229.400,-Ft
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés 110.300,-Ft
Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 160.600,-Ft
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés   95.700,-Ft
Kiegészítő alapképzés 130.000,-Ft
Kiegészítő továbbképzés   47.500,-Ft

A tanfolyami díjak változtatásának jogát fenntartjuk!

A  megkezdett  tanfolyamról  való  kimaradás  esetén  a  befizetett  tanfolyam  teljes  költsége
kiszámlázásra kerül és az a képzőszervet illeti.
A tanfolyam díj fizethető két részletben. Első részlet a tanfolyamra történő jelentkezéskor, a
második  fele  pedig  a  vizsgára  bocsátás  előtt.  A  készpénzes  befizetés  helye:  8000
Székesfehérvár Börgöndi út 14. I.em. 47. Utalással pedig az Erste Banknál vezetett 
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11600006-00000000-57641452  sz.  számlára,  közleménybe:  tanuló  neve  +  szaktanfolyam
megjelölése.
Ha a teljes tanfolyami díjat a tanfolyamra jelentkező a vizsga kezdetéig nem fizeti meg, úgy
vizsgára nem bocsátható.

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” - a gépkocsivezető választása szerint - személyesen
vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos
iratként továbbítható.

A tanfolyam e-learningen keresztül zajlik. Tantermi tanfolyamot csak megfelelő létszámú igény
esetén szervezzük. 

A jelentkezést a vizsga napjához képest minimum 21 nappal előbb tudjuk elfogadni.

A tanuló kötelezettségei és jogai:

Kötelezettségei:

- az aláírt és elfogadott szerződés egy példányát a képzőszervnek átadni,
- a jelentkezési lap pontos kitöltése és mellékleteivel történő leadása,
- a szolgáltatási díjat az írásos tájékoztatóban meghatározott módon megfizesse,
- a  tanulmányi  szerződésben  megjelölt  kategória  óraszámait  hiánytalanul

meghallgassa, illetőleg levezesse,
- hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja,
- az elméleti és gyakorlati oktatás rendjét magatartásával ne zavarja meg,
- nem vonhatja ki magát az oktatói  utasítások alól a gyakorlati oktatás során, 
- tanulmányait  a  képzési  rendelet  előírásainak  megfelelően  (hátrányos

jogkövetkezmény nélkül)  két éven belül befejezze,
- oktatáson, valamint vizsgákon minden esetben józanul, kipihenten vezetésre 

                  alkalmas állapotban jelenjen meg,
- a vizsgán hitelt érdemlően igazolni tudja személyazonosságát (személyi igazolvány,

lakcím kártya, vezetői engedély)
- az előírt okmányok, pótszemüveg hiánya, igazolatlan hiányzás, esetén a meghiúsult

vizsga díját ki kell fizetni.

Jogai:

- teljes körű, korrekt  írásos tájékoztatást kapjon a képzési  szolgáltatásról,  valamint
írásos szerződést kössön a képzőszervvel,

- a szerződés felbontása,
- a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban

hiánytalanul  megkapja,  a  teljesített  szolgáltatási  díjjal  arányos  ellenszolgáltatást
kapjon. 

- szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz,
- gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen, 
- szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen,
- a  jogszabályi  előírások  keretei  között  a  képzési  szolgáltatás  igénybevételét

szüneteltesse,
- igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja,
- a befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon,
- hozzájárul ahhoz, hogy a gyakorlati oktatás során egy másik tanuló, vagy szakoktató

jelölt megfigyelőként beülhet az oktató gépjárműbe,
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- a  képzőszerv  iskolavezetőjénél  vagy  a  képzést  felügyelő  KAV-nál  (Közlekedési

Alkalmassági és Vizsgaközpont) észrevételt,  panaszt tegyen a képzőszervre, vagy
annak szakoktatójára, alkalmazottjára,

- a képzőszervtől hivatalos igazolást kapjon (képzési igazolás) tanulmányi adatairól,
ha a tanulmányi szerződést felbontja.

Iskolavezető: Bátor Attila
8000 Székesfehérvár Börgöndi út 14. I/47.
Telefon:  0620/966-9113
E-mail: volansuli@gmail.hu

A képzés felügyeleti szerve: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Közép-Dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
főosztály 
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.
Tel: 22/512-887
       22/512-888

Székesfehérvár, 2021.12.15.

 Bátor Attila
 iskolavezető


