AUTÓS – MOTOROS ISKOLA

Vállalkozási feltételek:
1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA
Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39.
Telefon: 20/ 942 – 99 – 86, 76/ 48 – 48 – 49
Email cím: info@kobela.hu, kobela-janos@freemail.hu
Weboldal: www.kobela.hu
2. Vállalkozási forma: Egyéni vállalkozó.
Vállalkozási igazolvány száma: ES - 542470
3. Felnőttképzési nyilvántartási száma: 00333-2009
4. Akkreditációs lajstromszám: AL-2768
5. Képzési engedély száma: DA/EL/287/2/2007
DA/KC/356/1/2010
6. Iskolavezető: Kobela János László
7. Iskolavezető tevékenység jogcíme: tag
8. Ügyfélfogadás helyei:
- Kecskemét, Hornyik János krt. 1.
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 8:00 – 17:00
Telefon: 76/ 48 – 48 – 49
70/ 366 – 14 – 37
9. Oktatási helyszínek: Kecskemét, Hornyik János krt. 1.
Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39.
Kecskemét, Balaton u. 2.
Gyakorlati oktatás: Kecskemét, Kaffka Margit utca
Bü oktatás: Kecskemét, Búzakalász u. 20.
Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39.
Kiskunfélegyháza, Külterület 075/9 hrsz.

TISZTELT LEENDŐ JÁRMŰVEZETŐ JELÖLT!
Örülök, hogy járművezetői tanulmányát ebben az autós-motoros iskolában szeretné elvégezni.
A jelentkezők AM, A1, A1 B kategóriával, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, T kategóriák között,
szaktanfolyam esetében GKI: C alap-, C tovább-, D alap-, D továbbképzés és gépkezelői
közül választhatnak. A jelentkezés feltételeit, ill. a vizsgadíj táblázatát megtalálják a
tájékoztatóban. Kérem, olvassa el írásos tájékoztatónkat, mert csak bizonyos feltételek
megléte esetén iskolázható be.
Feltételek:
A., A tanfolyamfelvétel a jelentkezési lap kitöltésével /a hátoldalon lévő tudnivalók
figyelembe vételével/ az alábbi feltételek teljesülése esetén történik:
-

orvosi alkalmassági igazolás / vezetői engedély fénymásolata
írásos szerződés megkötése (fiatalkorú szerződését a törvényes képviselőnek kell
aláírnia)
és közlekedésbiztonságilag alkalmas, írásbeli nyilatkozata alapján
járművezetéstől nincs eltiltva

B., Orvosi alkalmassági vizsgálat – az AM, illetve T kat. kivéve – szükséges. Saját jármú
használatához 1 csoportú, munkakör betöltéséhez 2 csoportú és PÁV II – III, a
megkülönböztetett jármű vezetéséhez 2 csoportú orvosi és PÁV I szükséges. C, C+E, D
kategóriás képzés beiskolázásához 2. csoportú orvosi alkalmassági szükséges.
BE ill. CE kategória esetében nem lehet kezdő vezető!
C., Az utolsó oldalon /egy táblázat segítségével/ megtalálja kategóriánként a beiskolázás a
vizsgára bocsátás életkori feltételeit, a kötelező minimális elméleti és gyakorlati óraszámokat
és a minimális kilométert, valamint a tanfolyam – és a vizsgadíjakat.
A tanfolyam- és vizsgadíjakat részletre fizethetők, esedékessége a tanfolyam indulásától és a
felkészültségtől függ. Az elméleti órákról való esetleges hiányzást pótolni kell a
pótfoglalkozásokon vagy más tanfolyam, azonos óráin való részvétellel. Az alapóra díja és a
pótóra díja megegyezik. Az alapoktatás és a főoktatás díját az utolsó oldalon lévő táblázatban
találjuk meg.
Az elméleti tanórák ideje: 45 perc
A gyakorlati tanórák ideje: 50 perc
A tanórák közötti kötelező szünet: 10 perc
D., Az elméleti oktatás lehet tantermi vagy e-learning formátumú.
Tantermi elméleti oktatás:
Az elméleti oktatás tanóráinak ideje 45 perc.
FIGYELEM! Az elméleti képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak
kötelező óraszámának 10%-nál kevesebbet hiányzott a tanuló!

Elméleti képzés e-learninggel:
Egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak
egy informatikai rendszer, úgynevezett képzésmenedzsment rendszer (Learning
Management System, röviden LMS) közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére,
ahol csupán egy web böngészőre van szükség.
Tananyagban
eltölthető és
képzésre
fordítható idő
(óra/nap)

Pótképzésre
fordítható idő
(óra/nap)

A kategória képzés

90/365

10/15

B kategória képzés

90/365

10/15

„A1” kategóriás motorkerékpár (érvényes „B”
kategóriával) képzés

90/365

10/15

AM kategória képzés

90/365

10/15

A2 kategóriás képzés

90/365

10/15

A1 kategóriás képzés

90/365

10/15

C kategória képzés

90/365

10/15

C+E kategóriás képzés

90/365

10/15

B+E kategóriás képzés

90/365

10/15

D kategóriás képzés

90/365

10/15

Képzés neve

Az e-learning képzés adminisztrációját az autósiskola végzi.
Az elméleti vizsgára csak az a hallgató bocsátható aki:
 A kötelezően előírt óraszámú elméleti foglalkozásokon rész vett.
 E-learning képzésének sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás került kiállításra.
 Az előírt életkort betöltése előtt három hónappal.
A sikeres elméleti vizsga után kezdődhet a gyakorlati képzés, amely két részből áll
A járművezetői tanfolyam kresz témakörének hallgatása, illetve vizsgája alól felmentés nincs!
Más témakörök hallgatása és vizsgák alóli felmentések a Mentesítések témakörnél
megtalálhatók.
Az elméleti tárgyak hallgatása alól – mozgássérült és a siketek kivételével – felmentés nem
adható. A mentesítést az iskolavezető engedélyezi az érvényben lévő rendeletek alapján.
Mentesítések:
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat - az "A2", "A" és "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 - az iskolavezető által
hitelesített - okirat fénymásolatának 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 felügyelet a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

4.1. Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések
4.1.1. Mentesítések a "szerkezeti és üzemeltetési ismeretek" 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 üzembentartó 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 bizonyítvány = autószerelő;
= anyagmozgatógép-szerelő;
= építőgép-szerelő;
= mezőgazdasági gépszerelő;
= gépjárművezető és -karbantartó;
= mezőgazdasági gépész;
= fakitermelési 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.
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 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.
4.1.2. A "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vizsgatárgy alóli további mentesítések
A "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja
értelmében, aki meglévő "Lassú jármű" vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére "T"
kategóriás vizsgát kíván tenni.
4.1.3. Mentesítések a "Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás" tan- és vizsgatárgyból
- 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 -je után tett sikeres vizsga a "Munkavédelem,
tűzvédelem, szállítás" vizsgatárgyból.
4.1.4. Egyéb mentesítések
4.1.4.1. Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti
aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM-HM együttes utasítás vagy
a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői
engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott- csak katonai
járművek vezetésére jogosító - "C" vagy "E" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes
vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedélye
van. Az 1993. január 1 -je után kiadott "E" kategóriás katonai vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig
jogosít a tanfolyammentes vizsga letételére.
A mentesítést a felügyelet a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa hitelesített
fénymásolatának csatolásával engedélyezi.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:
- Sikeres elméleti vizsga.
- Életkorát a jogszabályban előírtaknak megfelelően betöltötte /kivéve az AM kategória JK
vizsgát (13 év 9 hónap)/.
- A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, a
jogszabályban előírt kilométert levezette.
- Közlekedésbiztonsági alkalmasság.
Oktatáshoz használt jármű típusok:
AM kategória: Robogók (50 cm3)
A1 kategória: 125 cm3 (Honda CG 125)
A2 kategória: 500 cm3 30kw (Kawasaki ER5)
A kategória: 649 cm3 53 kw (KAWASAKI ER6n)
B kategória: OPEL CORSA, VW GOLF, KIA RIO, SUZUKI SWIFT
B+E kategória: Mercedes Vito + egyedi személygépkocsi pótkocsi
C kategória: MAN TGL, Mercedes Atego
C+E kategória: MAN TGL + pótkocsi, Mercedes Atego + pótkocsi
D kategória: Ikarus 415.27, MAN A01
T kategória: Zetor 60-11
Az elsősegély – nyújtás ismeretek igazolása a Vöröskereszt feladata ill., ha a jelentkező 1984
után vizsgázott bármilyen járműfajtából, vagy szakirányú végzettsége van, felmenthetők.
Felmentés a végzettség fénymásolatával, ill. bemutatásával érhető el, ill. a legutolsó vizsgáig
kell leadni, mert ez a vizsgaigazolás kiállításának feltétele.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyamot igény esetén megszervezzük az általunk
beiskolázott hallgatók részére.
Az elsősegély – nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító „Igazolás” bemutatása alóli
mentesítés:
A „Vizsgaigazolás” kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését
tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kialakított – „Igazolás” (a továbbiakban:
Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992.(XII.19.)
NM rendelet alapján:
-

az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

-

az állatorvos – tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

-

védőnői,

-

dietetikusi,

-

mentőtiszti,

-

gyógytornász, egészségügyi szakoktatói,

-

diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők,

-

közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,

-

egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek;

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

-

1969. július 01-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt
vagy „TR” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

-

1984. január 01-je után:
- bármely kategóriára járművezetői engedélyt,
- „TR” kategóriára járművezetői engedélyt,
„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotor kerékpár”, „Lassú jármű”
vezetésére jogosító okmányt szerzett.

További, a „Vizsgaigazolás” kiadásához elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését
tanúsító Vöröskeresztes igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesített NKH egyedi
elbírálás alapján sem adhat!
Joga van a tanulónak:
- A sikeres elméleti vizsga időpontjától két év áll rendelkezésére ahhoz, hogy az összes
vizsgáit befejezze.
- A képzés megkezdése előtt tájékozódni, megismerni és átvenni a képzőszerv vállalkozási
feltételeit.
- A képzést megszakítani, és pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a
tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
- Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is
részt vehet, vagy más tanfolyam is igénybe vehető.
- A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy
a tanulóváltás a lakásai, ill. a munkahelye közelében legyen.
- Oktatót – és az iskola által felkínáltak közül – kocsi típust választani, és azon a járművön
vizsgázni, amelyiken tanult.
- Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 48 órával előbb lemondani.
- Titoktartást követelni a képzőszervtől és az oktatótól személyiségi jogait érintő kérdésben.
- Tanfolyami díjról számlát kérni.
- Részletfizetési és egyösszegű befizetésre.
Köteles a tanuló:
- A tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizetni.
- A képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit betartani.
- Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni, továbbá a
motoros kategóriás tanulóknak a gyakorlati oktatáson és a vizsgák alkalmával megfelelő
öltözetben (erős anyagból készült, nem bőszárú, hosszú nadrág, és dzseki, magas szárú, zárt
cipő, kesztyű, szemüveg stb.) kell részt venni.
- A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.
- Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.

- Mulasztásait, hiányzásait pótolni.
- A munka – tűzvédelmi előírásokat betartani.
A képzőszerv jogai:
- Ha a hallgató a tanfolyam díját az igénybevett szolgáltatás mértékéig nem fizeti ki, vagy ha a
képzés a képzőszerv hibáján kívüli okból az első elméleti vizsgától számítva 6 hónapnál
tovább elhúzódik, és közben a tanfolyam díja megváltozik, akkor a megváltozott tanfolyam
díjat kell figyelembe venni.
- Amennyiben a hallgató részéről tartozás mutatkozik, a képzőszerv a tanfolyamdíjjal és a
mindenkori felmerülő többletköltségekkel együtt a követelését polgári peres úton
érvényesítheti.
- A mindenkori szerződésben foglaltak alapján érvényesíteni a befizetési kötelezettségeket.
- Elméleti foglalkozásokon a hiányzások be nem pótlásakor, le nem vezetett gyakorlati órák
esetén vizsgák megakadályozása.
- A képzőszerv jogosult a tanuló tanítását felfüggeszteni, ha a tandíjfizetés elmarad.
- Jogosult megtagadni az oktatást, ha a tanuló ittasan, fertőző betegen vagy szennyezett
ruhában jelenik meg a foglalkozáson.
- Ha a hallgató valamilyen okból a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig
megkezdett, ill. igénybevett szolgáltatásáért járó tanfolyamdíjat, valamint kezelési költséget
levonni (kezelési költség: 5. 000.-).
- A képzőszerv vállalja, hogy amennyiben részére felróható okok miatt a képzés megszakad,
úgy a hallgatónak a befizetés arányos részét visszafizeti.

24. Szaktanfolyamok
Árufuvarozó vagy Busz személyszállító Gépjármű-vezető és képesítő alap és továbbképzés:
A képzés szabályozva a 261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendeletben és 24/2005. (IV. 21.) GKM
rendeletben.
Vizsgára bocsátás feltétele: A tanfolyam elméleti és gyakorlati óráin való részvétel.
OKJ vagy NKH gépkezelő képzés:
A képzés szabályozva a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendeletben, 12/2013. (III. 29.) NFM
rendeletben és 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendeletben.
Vizsgára bocsátás feltétele: A tanfolyam elméleti és gyakorlati óráin való részvétel.

Buszos GKI
Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően „D", „D1", „D1+E" és/vagy
„D+E" kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet
kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek.
Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már „D", „D1", „D1+E" és/vagy
„D+E" kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák

valamelyikére 2008. szeptember 9. után kategóriabővítést) és annak megfelelő kategóriájú
járművet kívánnak közúton vezetni, továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.
Akik a meglévőgépjármű-kategóriájuk vonatkozásában korábban már megszerzett belföldi
és/vagy nemzetközi autóbuszvezető szolgáltatói képesítéssel rendelkeznek továbbra is
végezhető az autóbusz-vezetői tevékenység, a kiadott igazolványuk érvényességének
lejártáig, de legkésőbb 2013. szeptember 09-ig. Ezen határidő után a fent említettek ill. azok
akik az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított
öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.
Jelentkezés és tanfolyamra bocsátás feltétele:
• érvényes „D" kategóriás vagy „D1" alkategóriás, illetve „D+E" vagy „D1+E" kombinált
kategóriás vezetői engedély megléte.
• Személyigazolvány
• Lakcímkártya
• 2 db igazolványkép (szabvány méret, fehér háttér, szemből fotózott)
Vizsgára bocsátás feltételei: tanfolyam elvégzése
Fizetés módja: készpénz vagy átutalás
A sikeresen vizsgázók a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított „Gépjárművezetői
Képesítési Igazolvány"-t (GKI) kapnak, melyet NKH lakcímre postáz, vagy Nemzeti
Közlekedési Hatóság, Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Képzési és Vizsgáztatási
Főosztályán (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45) személyesen vehető át.
Tan- és vizsga tárgyak:
Autóbuszvezetői alapképzés
Tantárgy
Tantárgy
Min.
típusa
óraszám
A biztonsági
szabályokon
10
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
10
alkalmazása
Egészségügyi,
Elmélet
közúti
közlekedési
és környezeti
10
biztonság,
szerviz,
logisztika
Járművezetés a
közúti
10
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
2
Gyakorlat
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
2
alkalmas
tanpályán

Vizsgatárgy
típusa

Elmélet

Gyakorlat

Vizsgatárgy

Vizsgatárgy
fajtája

A biztonsági
szabályokon
Teszt
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
Teszt
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
Teszt
biztonság,
szerviz,
logisztika
Esettanulmány Esettanulmány
Járművezetés a
Gyakorlati
közúti
vizsga
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
Gyakorlati
gépkocsivezetői
vizsga*
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
Gyakorlati
létrehozására
vizsga
alkalmas
tanpályán

vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga
Autóbuszvezetői továbbképzés
Tantárgy
Tantárgy
Min.
típusa
óraszám
A biztonsági
szabályokon
10
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
10
alkalmazása
Elmélet
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
10
biztonság,
szerviz,
logisztika
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
Gyakorlat
5
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga

vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Vizsgatárgy
típusa

Elmélet

-

Vizsgatárgy
A biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika

-

Vizsgatárgy
fajtája
Teszt

Teszt

Teszt

-

Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés egy éven belül szerzett érvényes tehergépkocsi
vezetői képesítés birtokában
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy Vizsgatárgy
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
fajtája
A biztonsági
A biztonsági
szabályokon
szabályokon
5
alapuló
alapuló
ésszerű vezetés
ésszerű vezetés
Előírások
Előírások
2
alkalmazása
alkalmazása
Egészségügyi,
Egészségügyi,
közúti
közúti
Elmélet
közlekedési
Elmélet
közlekedési
és környezeti
5
és környezeti
biztonság,
biztonság,
szerviz,
szerviz,
logisztika
logisztika
Esettanulmány Esettanulmány
Autóbuszvezetői
kiegészítő
Teszt
ismeretek
Járművezetés a
Járművezetés a
Gyakorlati
Gyakorlat
közúti
10
Gyakorlat
közúti
vizsga
forgalomban
forgalomban

Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
2
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
2
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga

Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Gyakorlati
vizsga*

Gyakorlati
vizsga

Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés egy éven belül szerzett érvényes tehergépkocsi
vezetői képesítés birtokában
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy Vizsgatárgy
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
fajtája
A biztonsági
A biztonsági
szabályokon
szabályokon
5
alapuló
alapuló
ésszerű vezetés
ésszerű vezetés
Előírások
Előírások
2
alkalmazása
alkalmazása
Egészségügyi,
Egészségügyi,
közúti
közúti
Elmélet
Elmélet
közlekedési
közlekedési
és környezeti
5
és környezeti
biztonság,
biztonság,
szerviz,
szerviz,
logisztika
logisztika
Autóbuszvezetői
kiegészítő
Teszt
ismeretek

Gyakorlat

Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

5

-

-

-

Továbbá lehetőség van az autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői képzések összevont
megszerzésére, illetve kiegészítő képzések megszerzésére

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői alapképzés
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
A biztonsági
Elmélet
15
Elmélet
szabályokon

Vizsgatárgy
A biztonsági
szabályokon

Vizsgatárgy
fajtája
Teszt

alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika
-

10

15

-

Járművezetés a
közúti
10+10
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
2+2
gyakorlati
ismeretek
Gyakorlat
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
2
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga

Gyakorlat

Autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői továbbképzés
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
A biztonsági
szabályokon
15
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
12
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
Elmélet
Elmélet
közlekedési
és környezeti
15
biztonság,
szerviz,
logisztika

Gyakorlat

-

-

Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas tanpályán
vagy korszerű

5

-

alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
Teszt
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
Teszt
biztonság,
szerviz,
logisztika
Esettanulmány Esettanulmány
Autóbuszvezetői
kiegészítő
Teszt
ismeretek
Járművezetés a
Gyakorlati
közúti
vizsga
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
Gyakorlati
gépkocsivezetői
vizsga*
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
Gyakorlati
tanpályán
vizsga
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Vizsgatárgy
A biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika
Autóbuszvezetői
kiegészítő
ismeretek
-

Vizsgatárgy
fajtája
Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

-

szimulátor
berendezésen

Árufuvarozó GKI
Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9-ét követően „C", „C1", „C1+E" és/vagy
„C+E" kategóriájú vezetői engedélyt szereznek, és annak megfelelő kategóriájú járművet
kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére kötelezettek.
Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt már „C", „C1", „C1+E" és/vagy
„C+E" kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, és annak megfelelő kategóriájú járművet
kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére
kötelezettek.
Akik a meglévőgépjármű-kategóriájuk vonatkozásában korábban már megszerzett belföldi
árufuvarozó és/vagy nemzetközi árufuvarozó szolgáltatói képesítéssel rendelkeznek továbbra
is végezhető a tehergépkocsi-vezető (árufuvarozó) tevékenység, a kiadott igazolványuk
érvényességének lejártáig, de legkésőbb 2014. szeptember 09-ig. Ezen határidő után a fent
említettek ill. azok akik az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, annak a
dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.
Jelentkezés és tanfolyamra bocsátás feltétele:
• érvényes „C" kategóriás vagy „C1" alkategóriás, illetve „C+E" vagy „C1+E" kombinált
kategóriás vezetői engedély megléte.
• Személyigazolvány
• Lakcímkártya
• 2 db igazolványkép (szabvány méret, fehér háttér, szemből fotózott)
Vizsgára bocsátás feltételei: tanfolyam elvégzése
Fizetés módja: készpénz vagy átutalás
A sikeresen vizsgázók a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított „Gépjárművezetői
Képesítési Igazolvány"-t (GKI) kapnak, melyet NKH lakcímre postáz, vagy Nemzeti
Közlekedési Hatóság, Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Képzési és Vizsgáztatási
Főosztályán (1082 Budapest,Vajdahunyad u. 45) személyesen vehető át.
Tan- és vizsgatárgyak:
Tehergépkocsi-vezető alapképzés
Tantárgy
Tantárgy
Min.
típusa
óraszám
A biztonsági
szabályokon
10
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
10
alkalmazása
Egészségügyi,
Elmélet
közúti
közlekedési
és környezeti
10
biztonság,
szerviz,
logisztika
Járművezetés a
Gyakorlat
közúti
10
forgalomban

Vizsgatárgy
típusa

Elmélet

Gyakorlat

Vizsgatárgy
A biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika
Esettanulmány
Járművezetés a
közúti
forgalomban

Vizsgatárgy
fajtája
Teszt

Teszt

Teszt

Esettanulmány
Gyakorlati
vizsga

Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
2
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
2
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga
Tehergépkocsi-vezető továbbképzés
Tantárgy
Tantárgy
Min.
típusa
óraszám
A biztonsági
szabályokon
10
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
10
alkalmazása
Elmélet
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
10
biztonság,
szerviz,
logisztika
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
Gyakorlat
5
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Vizsgatárgy
típusa

Elmélet

-

Vizsgatárgy
A biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika

-

Gyakorlati
vizsga*

Gyakorlati
vizsga

Vizsgatárgy
fajtája
Teszt

Teszt

Teszt

-

Kiegészítő tehergépkocsi vezetői alapképzés egy éven belül szerzett érvényes
autóbuszvezetői képesítés birtokában
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy Vizsgatárgy
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
fajtája
A biztonsági
A biztonsági
szabályokon
szabályokon
5
alapuló
alapuló
ésszerű vezetés
ésszerű vezetés
Előírások
Előírások
2
Elmélet
alkalmazása
Elmélet
alkalmazása
Egészségügyi,
Egészségügyi,
közúti
közúti
közlekedési
5
közlekedési
és környezeti
és környezeti
biztonság,
biztonság,

szerviz,
logisztika
Járművezetés a
közúti
10
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
2
gyakorlati
ismeretek
Gyakorlat
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
2
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga

Gyakorlat

szerviz,
logisztika
Esettanulmány Esettanulmány
Járművezetés a
Gyakorlati
közúti
vizsga
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
Gyakorlati
gépkocsivezetői
vizsga*
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
Gyakorlati
tanpályán
vizsga
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Kiegészítő tehergépkocsi vezetői továbbképzés egy éven belül szerzett érvényes
autóbuszvezetői képesítés birtokában
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy Vizsgatárgy
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
fajtája
A biztonsági
A biztonsági
szabályokon
szabályokon
5
alapuló
alapuló
ésszerű vezetés
ésszerű vezetés
Előírások
Előírások
2
alkalmazása
alkalmazása
Egészségügyi,
Egészségügyi,
közúti
közúti
Elmélet
Elmélet
közlekedési
közlekedési
és környezeti
5
és környezeti
biztonság,
biztonság,
szerviz,
szerviz,
logisztika
logisztika
Tehergépkocsivezetői
Teszt
kiegészítő
ismeretek

Gyakorlat

Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

5

-

-

-

Továbbá lehetőség van az autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői képzések összevont
megszerzésére, illetve kiegészítő képzések megszerzésére:

• Autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői alapképzés:
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
A biztonsági
szabályokon
15
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
10
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
Elmélet
közlekedési
Elmélet
és környezeti
15
biztonság,
szerviz,
logisztika
-

-

Járművezetés a
közúti
10+10
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetői
2+2
gyakorlati
ismeretek
Gyakorlat
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
2
tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen
*Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsga

Gyakorlat

•Autóbuszvezetői és tehergépkocsi vezetői továbbképzés:
Tantárgy
Tantárgy
Min.
Vizsgatárgy
típusa
óraszám
típusa
A biztonsági
szabályokon
15
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
12
alkalmazása
Egészségügyi,
Elmélet
Elmélet
közúti
közlekedési
és környezeti
15
biztonság,
szerviz,
logisztika
-

-

Vizsgatárgy

Vizsgatárgy
fajtája

A biztonsági
szabályokon
Teszt
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
Teszt
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
Teszt
biztonság,
szerviz,
logisztika
Esettanulmány Esettanulmány
Autóbuszvezetői
kiegészítő
Teszt
ismeretek
Járművezetés a
Gyakorlati
közúti
vizsga
forgalomban
Járművezetéshez
kapcsolódó
Gyakorlati
gépkocsivezetői
vizsga*
gyakorlati
ismeretek
Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas
Gyakorlati
tanpályán
vizsga
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

Vizsgatárgy
A biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerű vezetés
Előírások
alkalmazása
Egészségügyi,
közúti
közlekedési
és környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika
Tehergépkocsivezetői

Vizsgatárgy
fajtája
Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

kiegészítő
ismeretek

Gyakorlat

Járművezetés
veszélyhelyzetek
létrehozására
alkalmas tanpályán
vagy korszerű
szimulátor
berendezésen

5

-

-

-

GKI szaktanfolyamra kötelezettek!
Szakmai ALAPKÉPESÍTÉS-re kötelezettek, akik 2008. szeptember 10. után szerezték a
„D1"/"D” kategóriát vagy 2009. szeptember 10. után a "C1"/"C" kategóriát a
jogosítványukba.
Szakmai TOVÁBBKÉPZÉS-re kötelezettek, akik 2008. szeptember 10. előtt szerezték a
„D1"/"D” kategóriát vagy 2009. szeptember 10. előtt a "C1"/"C" kategóriát a
jogosítványukba.

Szaktanfolyam Táblázata

Beiskolázható

Vizsgára bocsátás

Kategória, előfeltétel

Életkor

Elméleti vizsga

Gyakorlati
vizsga

Tandíj

Vizsgadíj

Összesen

OKJ képzés (Emelőgép/Földmunka/
Targonca/Útépítőgép kezelő)

18 év

8 általános
iskola

Tanfolyam sikeres
elvégzése

60.000

20.000

80.000

NKH gépkezelő (1 gépcsoportra)

18 év

(K vez eng)

60.000

20.000

80.000

Gépjármű vezető és képesítő alapképzés

18 év

93.900

46.100

140.000

Gépjármű vezető és képesítő továbbképzés

18 év

C vagy D kat
vez engedély
C vagy D kat
vez engedély

61.100

18.900

80.000

Tanfolyam sikeres
elvégzése
Tanfolyam sikeres
elvégzése
Tanfolyam sikeres
elvégzése

Tanfolyam díja részletezve

Előfeltételként elfogadható 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolás a C, C+E és D kategóriánál.

Az alábbi táblázatok szemléltetik kategóriánként a beiskolázás, a vizsgára bocsátás életkori
feltételeit, a kötelező minimális elméleti és gyakorlati óraszámokat és a minimális kilométert,
valamint a tanfolyam – és a vizsgadíjakat:
http://www.kobela.hu/index.php/araink.html
http://www.kobela.hu/index.php/beiskolazasi-feltetelek.html

