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Engedélyszám: E-000323/2014. 

 

NKH GKI Szaktanfolyami engedélyszám: KE/ST/81/B/4536/2012.;  NKH Gépkezelői engedélyszám: KE/ST/81/A/1648/1/2013. 

NKH kategóriás engedélyszám: KE/ST/82/A/5147/1/2016. 

   

  

Érvényes: 2020. január 01. napjától visszavonásig  

  

KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI SZAKTANFOLYAM ÉS VIZSGA  

  
TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK  

  
A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE  

  

  

 A KÉPZŐ SZERV PONTOS ADATAI  

  
Név:          FEDERAL Trust Company Korlátolt Felelősségű Társaság  
Rövid név:         FEDERAL Trust Company Kft.  
Székhely:        1048 Budapest, Megyeri út 196.  
Ügyfélfogadó és Tanterem:    1046 Budapest, Fóti út 81/B.  
Telefonszám:       06 20/ 373 – 8889 vagy 06 1/780 - 4477  
Cégbírósági bejegyzés száma:   Cg.01-09-964012  
Adószáma:         23402551-2-41  
Felnőttképzési Engedélyszám:   E – 000323/2014.  
NKH engedélyszám - GKI:     KE/ST/81/B/4536/2012.  
Engedélyszám:       E-000323/2014.  
Intézményvezető neve:    Dr. Borovszky-Nagy Tímea  
Iskolavezető neve:      Bolyos László   
Iskolavezető telefonszáma:    06 1/798 - 4217  
Iskolavezető e-mail címe:     info@federaltrust.hu  
Képző szervünk e-mail címe:   info@federaltrust.hu  
Honlapunk:        

  
 www.federaltrust.hu    

 AZ ÜGYFÉLFOGADÓ ADATAI  

  

Címe:         1046 Budapest, Fóti út 81/B.  
Telefonszáma:      06 20/ 373 – 8889 vagy 06 1/780 - 4477  
Az ügyfélfogadás időpontja:    Minden munkanap 800 - 1700 óra között  

  

TUDNIVALÓ A GKI KÉPZÉSRŐL TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKNEK  

A közúton közlekedő tehergépkocsi-vezetőknek meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési 
Igazolványt (GKI). A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően ("C", "C1", "C+E", "C1+E" 
kategóriák) GKI alapképzésen, vagy GKI továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük.  

Nem kell sem alap-, sem továbbképzésen részt venniük az alábbi járművek vezetőinek:   

▪ amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t;   
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▪ amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők 
használatában vagy ellenőrzése alatt állnak;   

▪ amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt állnak, 
vagy új, vagy felújított járművek és még nem kerültek használatba;   

▪ amelyeket szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki;   

▪ amelyeket járművezetési oktatás során használnak;   

▪ amelyek nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban 
lévő járművek;  

▪ amelyek a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak, feltéve, 
hogy e járművek vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.   

  

GKI ALAPKÉPZÉS   

A 2009. szeptember 9. után szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriák esetén közúton járművet vezetni 
csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. Az ehhez szükséges GKI alaptanfolyamon 
részt kell venni, majd sikeres vizsgát kell tenni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is 
érvényes.   

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll:  

Elméleti vizsgatárgyak:   
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – teszt   
2. Alapképesítési előírások alkalmazása – teszt   
3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – teszt   
4. Alapképesítési esettanulmány - írásbeli  

Gyakorlati vizsgatárgyak:   
1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „C” vizsga   
2. Alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban „C” vizsga   
3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor 

berendezésen „C” vizsga   

GKI TOVÁBBKÉPZÉS   

A 2009. szeptember 9. előtt szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriák esetén, vagy a nemzetközi 
árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetőknek szolgáltatói 
igazolványuk lejárta előtt meg kell szerezniük a továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt.  

Tehát a nemzetközi árufuvarozói szolgáltatói (TIR) igazolvánnyal rendelkező gépkocsi-vezetőknek 
szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt kell megszerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló 
GKI igazolványt, de legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük. A belföldi árufuvarozói 
igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetőknek legkésőbb 2014. szeptember 10-ig kell GKI vizsgát tenniük.  

2014. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúton a 
járművet vezetni.  A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.  

A GKI továbbképző vizsga csak elméleti részből áll.  

Vizsgatárgyak:   
1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés vizsga - teszt   
2. Továbbképzési előírások alkalmazása vizsga- teszt   
3. Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika vizsga – teszt  
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GKI-ALAPKÉPESÍTÉSI KÜLÖNBÖZETI KÉPZÉS   

Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. után 
szerzett "C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.  A 
megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.  

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.  

Elméleti vizsgatárgyak:   

1. Különbözeti alapképesítési vizsga - teszt   

2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány - írásbeli   

Gyakorlati vizsgatárgyak:    

1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „C” vizsga    

2. Különbözeti alapképesítési járművezetés a közúti forgalomban „C” vizsga    

3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű 
szimulátor berendezésen „C” vizsga  

GKI-TOVÁBBKÉPZÉSI KÜLÖNBÖZETI KÉPZÉS   

Akik 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9. előtt szerzett 
"C", "C1", "C+E", "C1+E" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.   

A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.  

A GKI továbbképzési különbözeti vizsga csak elméleti részből áll (lásd fent).  

Vizsgatárgyak:   
1. Különbözeti továbbképzési vizsga - teszt  

GKI KÉPZÉS AUTÓBUSZVEZETŐKNEK  

  

A közúton közlekedő tehergépkocsi-vezetőknek meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési 
Igazolványt (GKI). A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően ("D", "D1" kategóriák) GKI 
alapképzésen, vagy GKI továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük.  

GKI-ALAPKÉPZÉS   

A 2009. szeptember 9. után szerzett "D" vagy "D1" kategóriák esetén autóbuszt vezetni csak a szakmai 
alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. Az ehhez szükséges GKI alaptanfolyamon részt kell venni, 
majd sikeres vizsgát kell tenni.  A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.   

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.  

Elméleti vizsgatárgyak:   
1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – teszt   
2. Alapképesítési előírások alkalmazása – teszt   
3. Alapképesítési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – teszt   
4. Alapképesítési esettanulmány - írásbeli  



4  

  

Gyakorlati vizsgatárgyak:   

1. Alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „D” vizsga   
2. Alapképesítési  járművezetés  a  közúti  forgalomban  „D”  vizsga   
3. Alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű 

szimulátor berendezésen D vizsga   

GKI-TOVÁBBKÉPZÉS   

A 2009. szeptember 9. előtt szerzett "D", "D1", "C+E" kategóriák esetén, vagy nemzetközi autóbuszvezetői 
szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetőknek szolgáltatói igazolványuk lejárta előtt meg kell 
szerezniük a továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt.  

A nemzetközi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetőknek szolgáltatói 
igazolványuk lejárta előtt kell megszerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt.   

A csak belföldi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetőknek 2013. szeptember 
10-ig kell GKI vizsgát tenniük. 2013. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI 
igazolvánnyal lehet autóbuszt vezetni. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.   

A GKI továbbképző vizsga csak elméleti részből áll.  

Vizsgatárgyak:   
1. Továbbképzési a biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés vizsga - teszt    

2. Továbbképzési előírások alkalmazása vizsga- teszt    

3. Továbbképzési egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika vizsga - teszt   

GKI-ALAPKÉPESÍTÉSI KÜLÖNBÖZETI KÉPZÉS   

Akik 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi-vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9. után 
szerzett "D", "D1" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.  
A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.  

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.  

Elméleti vizsgatárgyak:   

1. Különbözeti alapképesítési vizsga - teszt    

2. Különbözeti alapképesítési esettanulmány - írásbeli   

Gyakorlati vizsgatárgyak:   

1. Különbözeti alapképesítési járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek „D” 
vizsga    

2. Különbözeti  alapképesítési  járművezetés  a  közúti  forgalomban  „D”  vizsga   
3. Különbözeti alapképesítési járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű 

szimulátor berendezésen „D” vizsga  

GKI-TOVÁBBKÉPZÉSI KÜLÖNBÖZETI KÉPZÉS   

Akik 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi-vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9. előtt 
szerzett "D", "D1" kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük.  
A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.  

A GKI alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll.  
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Vizsgatárgyak:   
1. Különbözeti továbbképzési vizsga – teszt  

A TANFOLYAM, SZAKTANFOLYAM TANTÁRGYAI és ÓRASZÁMAI  

ALAPKÉPZÉSEK ESETÉN:  

  Elméleti tantárgyak  Gyakorlati tantárgyak  

  Biztonsági 
szabályokon 
alapuló 
ésszerű 
vezetés  

Előírások 
alkalmazása  

Egészség- ügyi, 
közúti 
közlekedési és 
környezeti 
biztonság, 
szerviz, 
logisztika  

Járművezetés 
közúti 
forgalomban  

Jármű- 
vezetéshez 
kapcsolódó 
gépkocsi- 
vezetői 
gyakorlati 
ismeretek  

Járművezetés 
szimulátoron  

Autóbuszvezetői 
alapképesítés (DA) 10 10 10 10 2 2 

Tehergépkocsivezetői 
alapképesítés (CA) 10 10 10 10 2 2 

1) Autóbuszvezetői és  
tehergépkocsivezetői 
alapképesítés (CDA) 

15 10 15 20 4 2 

2) Autóbuszvezetői 
kiegészítő 
alapképesítés (DKA) 

5 2 5 10 2 2 

3)Tehergépkocsivezetői 
kiegészítő 
alapképesítés (CKA) 5 2 5 10 2 2 

1) Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő 
megszerzése esetén;  
2) Az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven 
belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában;  
3) A tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 
éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában;  

  

TOVÁBBKÉPZÉSEK ESETÉN:  

   Elméleti tantárgyak  Gyakorlati 
tantárgyak  

  Biztonsági 
szabályokon 

alapuló ésszerű 
vezetés 

 

Előírások 
alkalmazása 

Egészségügyi, közúti 

közlekedési és környezeti 

biztonság, szerviz, 

logisztika 

 

Járművezetés 
szimulátoron 

Autóbuszvezetői 
továbbképzési 
képesítés (DT) 

10 10 10 5 

Tehergépkocsivezetői 
továbbképzési 
képesítés (CT) 10 10 10 5 

1) Autóbuszvezetői és  
tehergépkocsivezetői 
továbbképzési 
képesítés (CDT) 

15 12 15 5 
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2) Autóbuszvezetői 
kiegészítő 
továbbképzési 
képesítés (DKT) 

5 2 5 5 

3)   
Tehergépkocsivezetői 
kiegészítő 
továbbképzési 
képesítés (CKT) 

5 2 5 5 

  

1) Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés együttes, összevontan történő 
megszerzése esetén  
2) Az autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 
éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  
3) A tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén 
érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában A 
tanfolyamok egymást követő napokon bonyolódnak le. A foglalkozások hétvégén és hétköznap is egésznap 
zajlanak, 1000 – 1800 óra között.  

Vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyamon való részvétel. Hiányzási lehetőség a teljes óraszám maximum 10 %-
ról van lehetőség. Ellenkező esetben a résztvevő vizsgára nem bocsátható.  

Hiányzás esetén az elmulasztott órát a legközelebbi ugyanolyan órán lehet pótolni.  

PÓTÓRÁT az iskola vezetőjével, gyakorlati/elméleti oktatójával történő egyeztetést követően lehet igényelni, 
amelyre a tanfolyami feltételek az irányadóak, azaz a díjazása, és minden egyéb oktatásra vonatkozó pótórai 
része a tanfolyamra vonatkozó feltételekkel azonos.  

AMI SZÜKSÉGES A JELENTKEZÉSHEZ  

✓ jogosítvány;  
✓ személyi igazolvány;  
✓ lakcímkártya;  
✓ 1 db igazolványkép;  
✓ GKI kártya, amennyiben van; 

 

A TANFOLYAMI JELENTKEZÉS FELTÉTELE  

✓ Érvényes jogosítvány az adott kategóriában;  
✓ 102-es orvosi alkalmassági;   
✓ Magyarországi lakcím vagy tartózkodási hely;  
✓ Személyazonosító okmány;  
✓ Befejezett 8. általános iskolai végzettség (minimum);  
✓ Nincs jogerősen eltiltva a vezetéstől, illetve nincs felfüggesztve;  
✓ Nem áll kényszergyógykezelés alatt;  
✓ Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;  
✓ Nem áll utánképzési kötelezettség alatt;  
✓ Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási cím szükséges, nyilatkozat a vizsganyelvről. 

Pontos információval a személyes megkeresést követően tudunk adni.  

A VIZSGA  

 

Az elméleti vizsga 2020. január 01. napjától a Képzési-, és Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) szervezésébe 

került. Maga a tesztlapos vizsgatevékenység végrehajtása számítógépen történik, az esettanulmány megírása 

változatlan, de mindkét vizsgaelem a KAV által kijelölt hivatalos helységben zajlik. 



7  

  

ALAPKÉPESÍTÉS – ELMÉLETI VIZSGA ÉS ANNAK HOSSZA (PERC)  

  1) Biztonsági 
szabályokon 
alapuló 
ésszerű 
vezetés  

1) Előírások 
alkalmazása 

1) Egészség- 
ügyi, közúti 
közlekedési és 
környezeti 
biztonság,  
szerviz, 

logisztika  

1)Autóbusz- 

vezetői 

kiegészítő 

ismeretek  

 

1) Teher- 
gépkocsivezet
ői kiegészítő 
ismeretek  
 

2) Eset- 
tanulmány 

Autóbuszvezetői 
alapképesítés (DA) 

40 40 40 - - 120 
Tehergépkocsivezetői 
alapképesítés (CA) 

Autóbuszvezetői és  
tehergépkocsivezetői 
alapképesítés3) (CDA) 

40 40 40 40 - 120 

Autóbuszvezetői 
kiegészítő 
alapképesítés4) (DKA) 

- 40 - 120 

Tehergépkocsivezetői 
kiegészítő 
alapképesítés5) CKA) 

- - 40 120 

  

1) A vizsgák feleletválasztós tesztkérdések, vizsgatárgyanként elérhető maximális 40 pontból legalább 30 
pontot kell elérni a sikeres vizsgához - a vizsgatevékenység végrehajtása számítógépen történik a KAV által 
kijelölt helységben. 
2) A vizsga az elméleti tantárgyak ismeretanyaga alapján az ismeretek írásban történő kifejtése, az elérhető 
maximális 100 pontból legalább 60 pontot kell elérni a sikeres vizsgához.  
3) Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzése 
esetén  
4) Az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett 
tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  
5) A tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül 
szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  

  

ALAPKÉPESÍTÉS – GYAKORLATI VIZSGA ÉS ANNAK HOSSZA (PERC) 

  Járművezetés 
közúti 

forgalomban 

Járművezetéshez kapcsolódó 
gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 

(szóbeli) 

Járművezetés szimulátoron 

Autóbuszvezetői 
alapképesítés (DA) 60 

 
30 

 
30 

 Tehergépkocsivezetői 
alapképesítés (CA) 

Autóbuszvezetői és  
tehergépkocsivezetői 
alapképesítés1) (CDA) 

60 30 30 

Autóbuszvezetői 
kiegészítő 
alapképesítés2) (DKA) 

60 
30 

 
30 Tehergépkocsivezetői 

kiegészítő 
alapképesítés3) (CKA) 

1) Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alapképesítés együttes, összevontan történő megszerzése 

esetén  
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2) Az autóbuszvezetői alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett 
tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  
3) A tehergépkocsi-vezetői alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül 
szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  

  

TOVÁBBKÉPESÍTÉS – ELMÉLETI VIZSGA ÉS ANNAK HOSSZA (PERC)  

  4-5) Biztonsági 
szabályokon 
alapuló 
ésszerű vezetés 

4) Előírások 

alkalmazása  

 

4-5) Egészségügyi, 
közúti közlekedési és 
környezeti biztonság, 
szerviz, logisztika 

4)Autóbuszvezetői 
kiegészítő 
ismeretek  

4)Tehergépkocsi- 
vezetői kiegészítő 
ismeretek 

Autóbuszvezetői 
továbbképzési 
képesítés (DT) 

40 40 40 
- 
 Tehergépkocsivezetői 

továbbképzési 
képesítés (CT) 

Autóbuszvezetői és  
tehergépkocsivezetői 
továbbképzési 
képesítés1) (CDT) 

40 40 40 40 - 

Autóbuszvezetői 
továbbképzési 
képesítés2) (DKT) 

- 40 - 

Tehergépkocsivezetői 
továbbképzési 
képesítés3) (CKT) 

- - 40 

  

1) Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés együttes, összevontan történő 
megszerzése esetén  
2) Az autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül 
szerzett tehergépkocsi-vezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  
3) A tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven 
belül szerzett autóbuszvezetői alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában  
4) A vizsgák feleletválasztós tesztkérdések, vizsgatárgyanként elérhető maximális 40 pontból legalább 30 
pontot kell elérni a sikeres vizsgához  
5) A vizsgatárgyak alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy 
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.  
20.) MT rendelet 1. melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte.  

  

TOVÁBBKÉPESÍTÉS – GYAKORLATI VIZSA NINCS  

A KÉPZÉSHEZ ÉS VIZSGÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÁRMŰVEK  

Tehergépjármű:   3 db IVECO gyártmányú oktató jármű  

Busz:      1 db FORD gyártmányú oktató jármű  

Szimulátor:     4 db Barracuda és Simhause típusú vezetési szimulátorok  
TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ  

Összege:  
A HATÁLYOS DÍJTÁBLÁZAT SZERINT →megtalálható a honlapon és az ügyfélfogadóban kifüggesztve.  

  

Befizetésének módja:  
Személyesen, átutalással, online, vagy közvetlenül a bankszámlánkra történő fizetéssel lehet teljesíteni. A díj 
magában foglalja a képzés költségét, a vizsgadíjat, valamint az adott igazolvány kiállításának díját.  
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Online fizetés:  

Az online fizető Tanulót 14 napos elállási jog illeti meg a szolgáltatói szerződés aláírását 

követően, ebben az esetben a szolgáltatás ára visszafizetendő. 

  

A RÉSZTVEVŐI ÁTHELYEZÉS  

  

A résztvevő más szervnél is folytathatja tanulmányait, amennyiben így határoz. Ebben az esetben kérheti a 
szervünknél a részvételről szóló igazolást, amely tartalmazza az eddig teljesített órák megnevezését és 
részvételi idejét. A résztvevő áthelyezése esetén a tanfolyami, valamint vizsgadíjak változhatnak, melyet az 
új képző szerv határoz meg. Továbbá a vizsga várható időpontját is az új képző szerv határozza meg.   

  

 AZ OKTATÁSI HELYSZÍNEK CÍME  

  
Elméleti oktatás:                         

Szimulátor oktatási helyszín:   
  

   1046 Budapest, Fóti út 81/B. (Diego Udvar)  

Gyakorlati oktatási helyszín:    
  
  

     

 ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG ADATAI  

  

Név:        Információs és Technológiai Minisztérium  

Cím:        1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 

Telefonszám:   06 1 /814-1815 

 

Változás 2017. január 01. napjától:  

  

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával beolvadás útján 
jogutódlással megszűnik, általános jogutódja – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a katonai légügyi hatóság 
kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium.  
 

 FELÜGYELETI SZERV ADATAI  

  

Név:        Közlekedési -, és Alkalmassági Vizsgaközpont  

Cím:        1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 

Telefonszám:   06 1 /814-1815 

 

A RÉSZTVEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

  

A résztvevő joga:  

▪ a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési szerződés tartalmát  
▪ a vizsga sikere érdekében díjmentesen látogatni párhuzamos tanfolyam óráit  
▪ oktatót, vagy kocsi típust választani,  
▪ oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét  
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▪ meghatározott módon lemondani a gyakorlati vezetést  
▪ panaszt tenni az iskolavezetőnél  

A résztvevő kötelessége:  

▪ a képzési szerződésben vállalt kötelezettségeit betartani  
▪ a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, 

azokon aktívan közreműködni, kulturáltan viselkedni  
▪ a tanórák- és vizsgák díját előre megfizetni  
▪ a tanfolyami órákra készülni, az oktató utasításait betartani  
▪ a munkavédelmi előírásokat betartani  
▪ a megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni (48 órával előre lemondani)  
▪ késés esetén az oktatóra legalább 30 percet, a vizsgabiztosra 10 percet várni ▪  a hiányzást pótolni  
▪ forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni  

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA  

  

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  
 a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai 

Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény  a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény  

 561/2006/EK rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 
3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 3821/85/EGK rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről az Európai Közösség és 
a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a 
kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi LXI. törvény  

 a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenő idejének ellenőrzéséről szóló 
66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet  

 a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet   
 az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) 

megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII.28.) Korm. rendelet   
 az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet   
 a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő 

hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet   
 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel 
összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet  

 a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet  

 a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20.) 
MT rendelet  

 a rendőrség, a határőrség és a katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról szóló 
41/2001. (XII.27.) BM rendelet  

 a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX.29.) GKM-KvVM együttes rendelet    

 a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII.23.) 
GKM rendelet  

 a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII.18.) HM rendelet  
 a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott 

pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III.8.) NFM rendelet   
 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelete  
 a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-

IRM-KvVM együttes rendelet   

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98800001.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100009.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100009.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100009.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100009.TV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0001:01:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:370:0008:013:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1985:370:0008:013:HU:HTML
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900301.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900301.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900301.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900302.KOR
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900077.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900077.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900077.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
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 a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 
felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes 
közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet   

 a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet   
 a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  
 a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló64/2009. (XI. 23.) 
KHEM rendelet  

 a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) 
GKM rendelet   

 a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet  
 a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 

13/2010. (X. 5.) NFM rendelet  
 az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes 

feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási 
feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 
213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet  

 az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 181/2011/EU rendelet   

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400091.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000001.KHV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000001.KHV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000001.KHV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.KOH
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.KOH
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.KOH
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000006.KOH
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000006.KOH
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900064.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900064.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900064.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300101.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300101.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300101.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300101.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98100020.MT
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98100020.MT
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98100020.MT
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000013.NFM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000013.NFM

