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Érvényes: 2019. december hó 12. napjától visszavonásig 

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 

TANULÓI TANFOLYAMI ÉS VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 
„B” TANFOLYAMON ÉS VIZSGÁN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE 

 

A KÉPZŐ SZERV PONTOS ADATAI 

 
Név:     FEDERAL Trust Company Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:    1048 Budapest, Megyeri út 196. 

Ügyfélfogadó:    1046 Budapest, Fóti út 81/B. (Hivatalos bejárat: Attila u. 156-158) 

Tanterem:    1046 Budapest, Fóti út 81/B. (Hivatalos bejárat: Attila u. 156-158) 

Telefonszám:    06 20/373-8889 vagy 06 1/790-4499 

Cégbírósági bejegyzés száma:  Cg.01-09-964012 

Adószáma:    23402551-2-41 

Engedélyszám:    E-000323/2014. 

NKH engedélyszám – GKI:  KE/ST/81/B/4536/2012. 

NKH engedélyszám – Gépkezelő: KE/ST/81/A/1648/2013. 

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

Intézményvezető neve:   Dr. Borovszki-Nagy Tímea 

Iskolavezető neve:   Bolyos László  

Iskolavezető telefonszáma:  06 1/790-4499 

Iskolavezető e-mail címe:  info@gkivizsga.com 

Képzőszervünk e-mail címe:  info@federaltrust.hu 

Honlapunk:    www.federaltrust.hu 

 

AZ ÜGYFÉLFOGADÓ ADATAI 

 

Címe:     1046 Budapest, Fóti út 81/B. (Hivatalos bejárat: Attila u. 156-158) 

Telefonszáma:    06 20/373-8889 vagy 06 1/790-4499 

Az ügyfélfogadás időpontja:  Minden munkanap 900 – 1700 között 

 

A TANFOLYAMI JELENTKEZÉS FELTÉTELE 

 

▪ Legalább 16 és 1/2 életév betöltése; 

▪ Alapfokú iskolai végzettség megléte; 

▪ Külföldi állampolgárok is beiskolázhatók, de a vezetői engedély kiadásának feltétele a magyarországi 

tartózkodási engedély vagy lakcímkártya a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

 

AMI SZÜKSÉGES A JELENTKEZÉSHEZ 

 

✓ Személyi igazolvány bemutatása, fénymásolata; 

✓ Lakcímkártya (tartózkodási engedély) bemutatása, fénymásolata; 

✓ Bizonyítvány; Alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása; 

✓ Érvényes vezetői engedély léte esetén, a vezetői engedély bemutatása, fénymásolata.  

 

http://www.federaltrust.hu/
mailto:info@federaltrust.hu
http://www.facebook.com/federaltrust
mailto:info@gkivizsga.com
mailto:info@federaltrust.hu
http://www.federaltrust.hu/
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FELMENTÉS AZ ELMÉLETI KÉPZÉS ALÓL: 

 

A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel a siketek, a mozgáskorlátozottak és a nem 

magyar anyanyelvűek.  

 

A TANFOLYAM TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 

 

A tanuló akkor tesz eleget a tanfolyami kötelezettségének, ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban maximum 

10 %-os hiányzás megtartásával részt vesz a foglalkozásokon.  

 

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc.  

 

Fontos határidők: A tanfolyam megkezdésétől 9 hónap áll rendelkezésre az első elméleti (KRESZ) vizsga letételére, és 

12 hónap a sikeres vizsgára. Továbbá a sikeres KRESZ vizsgát követően 24 hónap áll rendelkezésére a sikeres gyakorlati 

vizsga letételére.  

 

TANTÁRGY TÍPUSA TANTÁRGYAK MINIMÁLIS KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 

ELMÉLET 

Közlekedési alapismeretek 14 

22 tanóra1 Járművezetés elmélete 6 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 

GYAKORLAT 
Vezetési gyakorlat – alapoktatás 9 

29 tanóra2 

Vezetési gyakorlat - főoktatás 20 

 

1) A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” és a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” 

tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra, a „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes 

tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a képző szervként 

mi határozzuk meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és 

tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.  

2) A főoktatásra minimálisan előírt óraszámokat az alábbi forgalmi körülmények között kell teljesíteni: 

▪ minimálisan 14 óra városi forgalomban, 

▪ minimálisan 4 óra országúti forgalomban, 

▪ minimálisan 2 óra éjszaka.  

 

A VIZSGA 

 

A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: 

 

▪ Alapfokú iskolai végzettség – amelyről a bizonyítványt be is kell mutatni az első elméleti vizsga alkalmával, ha 

mégsem, akkor a későbbiekben pótolhatja 

▪ 16 és 3/4 életévet betöltötte,  

▪ A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének eleget tett, 

▪ Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács 

közreműködésével – vizsgázhat az a külföldi állampolgár, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar 

nyelvet (illetve német, angol és román nyelvek valamelyikét) nem érti, illetve az egészségi állapotából 

következően írásra képtelen, és erre a felügyelettől, kérelemre engedélyt kapott. 

▪ Vizsgajelentkezési nyomtatvány megfelelő kitöltése,  

▪ A tanfolyami díj és vizsgadíj befizetése, 

▪ A gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele továbbá a sikeres KRESZ vizsga.  

 



3 
 

Fontos határidők: A tanfolyam megkezdésétől 9 hónap áll rendelkezésre az első elméleti (KRESZ) vizsga letételére, és 

12 hónap a sikeres vizsgára. Továbbá a sikeres KRESZ vizsgát követően 24 hónap áll rendelkezésére a sikeres gyakorlati 

vizsga letételére.  

 

 

ELSŐSEGÉLY VIZSGA: 

 

A Magyar Vöröskeresztnél tehető le az általuk megadott időpontban és helyszínen, az általuk megadott vizsgadíj 

ellenében. Figyelem, ezen vizsga független a képző szervtől, csak az ügyintézésben tudunk információval segíteni.  

 

 

VEZETŐI ENGEDÉLY (JOGOSÍTVÁNY) KIADÁSA: A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanaptól a 

jogosítvány kiváltása bármely kormányablakban vagy okmányirodában kérelmezhető. 

Az ügyintézéshez szükségesek a személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, esetleg meglévő vezetői 

engedély), továbbá a sikeres elsősegélynyújtó vizsgáról szóló „Vöröskeresztes” igazolás és az eredeti orvosi 

alkalmassági igazolás.  

Az első jogosítvány kiváltása illetékmentes.  

 

VIZSGATÁRGY TÍPUSA VIZSGATÁRGYAK VIZSGATÁRGY FAJTÁJA 

Elmélet Közlekedési alapismeretek Számítógépes elméleti vizsga 

Gyakorlat Forgalmi vezetés Gyakorlati vizsga (50 perc) 

 

ELMÉLETI VIZSGA: KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK 

 

A vizsga követelményei: 

A vizsga teljesítéséhez egy 55 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani, 

kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 75 pont, melyből a sikeres vizsgához 

legalább 65 pontot kell elérni. 

A vizsga ismeretanyaga: 

A vizsga ismeretanyag megegyezik a „B” kategóriás tanfolyam „Közlekedési alapismeretek”, „Járművezetés elmélete” 

és a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” című tantárgyainak ismeretanyagával.  

 

GYAKORLATI VIZSGA: FORGALMI VIZSGA 

 

A forgalmi vezetés célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

 

▪ rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, 

▪ a személygépkocsi technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában eljutott-e az önálló, 

biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártasság szintjére,  

▪ gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti 

forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.  

 

A vizsgabiztos a forgalmi vizsgán a különböző forgalmi helyezetekben a vizsgázó jármű feletti uralmát, járművezetői 

teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a kezdő járművezetőtől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének 

biztonsága érdekében elvárható. Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt 

követően a biztonsági övet csatolja be. A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti megállás után 

határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, 

körültekintően induljon el. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon győződjön meg a jármű mögötti 

és melletti forgalomról. Mindig az oktató által megjelölt irányba haladjon. Iránymutatás hiányában kövesse az út 

vonalvezetését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek.  
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A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen 

keresztül kell.  

 

A forgalmi vezetés vizsga során a vizsgázónak: 

 

▪ a vizsga elején el kell végeznie a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végrehajtandó ellenőrzéseket, 

napi első elindulás előtti teendőket (Elindulás előtti teendők), 

▪ a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a szakoktató tájékoztatása, 

útirány meghatározása alapján a forgalmi szabályok betartása mellett önállóan kell a közúti forgalomban 

járművet vezetnie 50 percen keresztül (Forgalmi vezetés a közúti forgalomban) melynek során  

o a teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott 9 manőverezési feladat (M1-M9) 

közül a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt 4 feladatot sikeresen végre kell hajtania 

(Manőverezési feladatok), 

➢ egyet az előremenetben történő a 900-os parkolási manőverek feladatai közül (M1-M2),  

➢ egyet a hátramenetben történő a 900-os parkolási manőverek feladatai közül (M3-M4),  

➢ egyet a párhuzamos parkolási manőverek feladatai közül (M5-M6),  

➢ egyet a megfordulási manőverek feladatai közül (M7-M9). 

 

A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi. A vizsgabiztos 

hibavonallal jelöli az azonnali sikertelenséget nem okozó hibásan végrehajtott manővereket. A vizsgabiztos a vizsga 

eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad.  

 

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha 

 

a) a vizsgázó az alábbi hibák valamelyikét követi el 

▪ közlekedési szabályt sért,  

▪ a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni,  

▪ veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz, 

▪ a meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani,  

▪ az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja,  

▪ az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja,  

▪ a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több mint 50 cm-t elgurul,  

▪ balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia,  

▪ figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól, 

▪ a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem 

képes megtartani),  

▪ nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt 

túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad,  

▪ rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót,  

▪ sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében,  

▪ egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget 

tenni (fékkészenlét hiánya),  

▪ durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt,  

▪ gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el,  

▪ nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet,  

▪ elveszti a jármű feletti uralmát,  

▪ a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára, akár még egy kerékkel is),  

▪ nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált,  

▪ indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt,  

▪ a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre,  

▪ az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját,  
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▪ elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget,  

▪ a közlekedési helyzetet nem ismeri fel,  

▪ nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik,  

▪ nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére,  

▪ a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen,  

▪ rendszeresen akadályozza a forgalmat,  

▪ megtévesztő irányjelzést ad,  

▪ a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál,  

▪ rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra,  

▪ a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti,  

▪ várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet,  

b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – tíznél többet 

követ el.  

A vizsga ismeretanyaga: 

 

▪ Elindulás előtti teendők: ellenőrzési feladatok 

▪ Manőverezési feladatok 

o M1 – Beállás várakozóhelyre jobbra előre 900-os szögben, majd visszatolatás a szemközti sávba 

o M2 – Beállás várakozóhelyre balra előre 900-os szögben, majd visszatolatás a szemközti sávba 

o M3 – Beállás várakozóhelyre jobbra hátra 900-os szögben 

o M4 – Beállás várakozóhelyre balra hátra 900-os szögben 

o M5 – Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben 

o M6 – Parkolás úttal párhuzamosan hátramenetben 

o M7 – Megfordulás hátramenet közbeiktatásával („Y” megfordulás) 

o M8 – Megfordulás egy ívben („U” megfordulás) 

o M9 – Megfordulás saroktolatással 

▪ Forgalmin vezetés a közúti forgalomban  

o Elindulás, gyorsítás 

o Haladási sebesség megválasztása 

o Helyzetfelismerés, közúti jelzések figyelembe vétele, jelzések adása, észlelése 

o Lassítás, megállás 

o Forgalmi körülmények között elvégzendő egyéb feladatok 

o Forgalmi szabályok gyakorlati alkalmazása.  

 

A KÉPZÉSHEZ ÉS VIZSGÁHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÁRMŰVEK 

 

Személyautó: PXB-812 forgalmi rendszámú, Honda gyártmányú, JAZZ típusú oktatójármű 

  KMR-621 forgalmi rendszámú, Peugeot gyártmányú, 207 típusú oktatójármű 

 

TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ 

 

Tandíj összege: A HATÁLYOS DÍJTÁBLÁZAT SZERINT.  

 

Vizsgadíj összege: A HATÁLYOS DÍJTÁBLÁZAT SZERINT, melyek a hatóság, illetve a Magyar Vöröskereszt által 

megállapított díjak. 

 

Befizetés módja: Személyesen, átutalással vagy közvetlenül a bankszámlánkra történő fizetéssel lehet teljesíteni.  

 

Az aktuális díjtáblázatban megadott díj magában foglalja a képzés költségét és a vizsgadíjakat.  

 

A RÉSZTVEVŐI ÁTHELYEZÉS 
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A résztvevő más képzőszervnél is folytathatja tanulmányait, amennyiben így határoz. Ebben az esetben kérheti 

iskolánknál a részvételről szóló igazolást 3 munkanap múlva, 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:   1046 Budapest, Fóti út 81/B. (Hivatalos bejárat: Attila utca 156-158.)  

Rutinpálya:     1043 Budapest, Berda József utca 15. (Magyar Autóklub) 

 

 

ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG ADATAI 

 

Név:     Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím:     1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.  

Telefonszám:    06 1/814-1819 

 

FELÜGYELETI SZERV 

 

Név:     Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Cím:     1119 Budapest, Petzvál József utca 39.  

Telefonszám:    06 1/371-3030 

 

A RÉSZTVEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A résztvevő joga: 

 

▪ a képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltéteket 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 

▪ az oktatóval telefonon 48 órával korábban 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 a vezetőképes állapotáról.  

 

EGYÉB 

 

▪ PÁV: az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsga kötelező 
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▪ Gyakorlati pótóra: a kötelező óraszámon felül vezetési órát jelent, amelynek igénybevétele nem kötelező. 

Ügyintézővel való egyeztetést igényel.  

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA 

 

▪ a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet  

▪ a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

▪ a 179/2011 (IX. 2.) Korm. Rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 

vizsgáztatásának általános szabályairól 

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

vizsgáztatásának részletes szabályairól 

▪ 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról  

▪ 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  

▪ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

▪ Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 

▪ 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti 

Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 

▪ a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv 

▪ a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 

▪ 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról 

▪ 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 

megállapításáról 

▪ 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 

▪ 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról.  


