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1. A tanfolyamra való felvétel módja, az ügyfélfogadás rendje 
 
Tanfolyamra jelentkezni személyesen az ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadás helyén, vagy a meghirdetett 
tanfolyam első napján a meghirdetett helyen és időpontban lehet. 
 
Online képzésre a jelentkezést a képzőszerv elektronikus úton is elfogadja. 
 
A képzőszerv az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel 
–e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vezetői engedély kiadása nem ütközik akadályba. 
 
Alapfokú iskolai végzettségét a képzésre jelentkező a végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány bemutatásával vagy 
a bizonyítvány hiteles másolatának bemutatásával igazolhatja. 
 
Ha a képzőszerv a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - 
megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem 
felel meg, köteles erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatni. 
 
Amennyiben a jelentkező megfelel a tanfolyamra való felvétel feltételeinek, a képzőszerv a jelentkező tanulóval 
képzési szerződést köt, és a jelentkezővel megismerteti a kategóriára vonatkozó írásos tanulói tájékoztatót, illetve 
megismerteti a tanulói tájékoztató internetes elérhetőségét. 
 
Külföldi állampolgárokra vonatkozó különleges előírások: vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet 
kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár 
esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. 
 

 
 
 
 

2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgákra bocsátás feltételei kategóriánként 
 
 
 
„AM” kategória 

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű 
segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek 
legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek: 

kétkerekű típusnál a motor: 

– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy 

– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében 
 
A jelentkezés feltételei: 

 betöltött 13 év 6 hónapos életkor 
 nyilatkozata alapján a jelentkező írni-olvasni tud 
 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása 
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap 

 
 
 
„A1” kategória 
Olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya 
pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem 
haladja meg 

 
A jelentkezés feltételei: 

 betöltött 15 év 6 hónapos életkor KIVÉVE: B kategóriás jogosítvánnyal betöltött 17 éves életkor 
 orvosi alkalmassági igazolás bemutatása 
 nyilatkozata alapján a jelentkező alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 
 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása 
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap 

 



 

 

„A2” kategória 
Olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem 
haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át 
 
A jelentkezés feltételei: 

 betöltött 17 év 6 hónapos életkor KIVÉVE: legalább 2 éves „A1” vezetői engedéllyel rendelkezőknek 
betöltött 18 éves életkor 

 orvosi alkalmassági igazolás bemutatása (meglévő más kategóriás vezetői engedély esetén nem szükséges) 
 nyilatkozata alapján a jelentkező alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 
 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása 
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap 

 
 
 
„A” kategória 
Olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá 
motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja 

 
A jelentkezés feltételei: 

 betöltött 23 év 6 hónapos életkor KIVÉVE: legalább 2 éves „Akorl” vagy „A2” vezetői engedéllyel 
rendelkezőknek betöltött 20 éves életkor 

 orvosi alkalmassági igazolás bemutatása (meglévő más kategóriás vezetői engedély esetén nem szükséges) 
 nyilatkozata alapján a jelentkező alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 
 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása 
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap 

 
 
 
„B” kategória 

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb 
nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű; 

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) 
pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 
kg; 

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból 
álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 
vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg. 

 
 
A jelentkezés feltételei: 

 betöltött 16 év 6 hónapos életkor 
 orvosi alkalmassági igazolás bemutatása (meglévő más kategóriás vezetői engedély esetén nem szükséges) 
 nyilatkozata alapján a jelentkező alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 
 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása 
 kitöltött és aláírt jelentkezési lap 

 

 
 
 

3. A tantermi elméleti oktatás kötelező óraszáma és tantárgyai kategóriánként 
 
Elméleti oktatásra és elméleti vizsgára az alábbi kiegészítő kategóriás képzésben résztvevők nem kötelezettek: 

- „A2” kategória: 2 évnél nem régebben megszerzett „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és 2 
éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett 

- „A” kategória: 2 évnél nem régebben megszerzett „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel 
rendelkezik és 2 éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett 

 
A hagyományos tantermi oktatás minden kategória esetén előre rögzített időpontokban történik, az időpontokról a 
tanulók a jelentkezéskor részletes tájékoztatót kapnak. A jelentkező által választott tanfolyam kezdetének és 
befejezésének időpontját a Tanrend tartalmazza a foglalkozások helyének és idejének megnevezésével. 
 



 

 

A tantermi oktatás kötelező óraszámai kategóriánként az alábbiak: 
 

kategória feltétel 

Elméleti tantárgyak 

KRESZ 
Járművezetés 

elmélete 

Szerkezeti és 
üzemeltetési 

ismeretek 

AM - 12 óra 4 óra nincs 

A1 - 14 óra 4 óra 4 óra 

A1 B-vel 1 óra 1 óra 1 óra 

A2 - 14 óra 4 óra 4 óra 

A2 A1-gyel 2 éven belül elméleti tanfolyam és vizsga alól mentes 

A2 A1-gyel 2 éven túl 1 óra 1 óra 1 óra 

A - 14 óra 4 óra 4 óra 

A A korl vagy A2-vel 2 éven belül elméleti tanfolyam és vizsga alól mentes 

A A korl vagy A2-vel 2 éven túl 1 óra 1 óra 1 óra 

A A1-gyel 2 éven belül elméleti tanfolyam és vizsga alól mentes 

A A1-gyel 2 éven túl 1 óra 1 óra 1 óra 

B - 21 óra 6 óra 3 óra 

 
Egy elméleti óra időtartama 45 perc. Naponta legfeljebb 3 óra tarható 45 perc előadás, 10 perc szünet ütemezéssel. 
A részvétel kötelező, a hiányzást az iskolavezetővel történő egyeztetés után pótolni kell. 
 

 
 
 

4. Az online elméleti tanfolyam 
 
E-learning tanfolyam esetén az elméleti képzés a KAV által akkreditált e-learning tananyag segítségével történik az 
e-Titán rendszeren keresztül. A multimédiás tananyag életszerű példák és szimulációk segítségével, tesztek és 
próbavizsgák által készíti fel a tanulót nemcsak a sikeres elméleti vizsgára, de a későbbi biztonságos közlekedésre 
is. 
 
A tananyagok időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakíthatóak a hozzáférési kereten belül. 
 
Az online oktatás keretében a tanuló az online rendszerbe történő bejelentkezéstől számítva 180 nap/75 óra 
hozzáférést kap a tananyaghoz, amely időkeret szabadon beosztható. Esetleges időkeret túllépés esetén 
póthozzáférés vásárolható. 
 
E-learning esetén a meghatározott kötelező oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a 
tanuló elvégezte és erről a rendszer igazolást állított ki. 
 

 
 
 
5. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei és az elméleti vizsga kategóriánként 
 
 
A tantermi vagy online elméleti tanfolyam igazolt elvégzése után a tanulók elméleti vizsgára bocsáthatók, amelynek 
feltételei: 
 
Életkori feltételek 
 

kategória feltétel elméleti vizsga 

AM - 13 év 9 hónap 

A1 - 15 év 9 hónap 



 

 

A1 B-vel 17 év 

A2 - 17 év 9 hónap 

A2 A1-gyel 2 éven belül vizsga alól mentesített 

A2 A1-gyel 2 éven túl 18 év 

A - 23 év 9 hónap 

A A korl vagy A2-vel 2 éven belül vizsga alól mentesített 

A A korl vagy A2-vel 2 éven túl 20 év 

A A1-gyel 2 éven belül vizsga alól mentesített 

A A1-gyel 2 éven túl 23 év 9 hónap 

B - 16 év 9 hónap 

 
 
továbbá minden kategóriában: 

 a tanfolyam kezdetétől a vizsgára jelentésig kevesebb, mint 9 hónap telt el 
 a meghatározott óraszámok szerinti tanórákon a tanuló igazoltan résztvett 
 az elméleti vizsga hatósági díjának befizetése az iskolavezetőnél 

 
A tanulót a képző szerv a KAV felé elméleti vizsgára lejelenti, a hatósági díjat a KAV részére befizeti. 
A vizsga megkezdése előtt a tanulónak be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet, 
fényképes vezetői engedélyt és 14 éves korig diákigazolványt) és amennyiben a tanuló rendelkezik más kategóriás 
vezetői engedéllyel, akkor az érvényes vezetői engedélyt. 
 
Sikertelen elméleti vizsga esetén a következő elméleti vizsgára legkevesebb 3 munkanap elteltével kerülhet sor. Az 
elméleti pótvizsgára a vizsgázó személyesen is jelentkezhet a vizsgaközpontban. 
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, 
akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 
 
Az elméleti vizsga időtartama „AM” kategóriában 25 perc, „A1”, „A2”, „A” és „B” kategóriákban 55 perc. 
 
A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére 
küldi meg. 
 

 
 
 
 

6. A vezetési gyakorlat menete és kötelező óraszáma kategóriánként 
 
Sikeres elméleti vizsga után a tanuló megkezdheti a gyakorlati képzést, amely alapoktatásból és főoktatásból áll. A 
gyakorlati képzés üteme a gyakorlati órák tandíjának kiegyenlítésének megfelelő, vagyis a tanuló gyakorlati órán az 
egyes órák befizetése után vehet részt. A gyakorlati képzés során a képzőszerv alvállalkozóval szerződhet a 
gyakorlati órák oktatására. 
 
 
Választható oktatójármű kategóriánként: 
 
„AM”: Motorro Ceasar 
„A1”: Suzuki GN125 motorkerékpár 
„A2”: Aprilia Atlantic 500 motorkerékpár, Suzuki GS500EU motorkerékpár 
„A”: Honda CB600F motorkerékpár 
„B”: Dacia Sandero Stepway D személygépkocsi, Ford Focus Trend D személygépkocsi 
 
Az oktatás során a tanuló által biztosított járműnek meg kell felelnie a kategória előírásainak. A tanuló által 
biztosított jármű használatának további feltételei: 
 

- a jármű érvényes kötelező biztosítással rendelkezik 
- a jármű érvényes műszaki alkalmassággal rendelkezik 

 
 



 

 

A gyakorlati órák minimális kötelező óraszámai és a teljesítendő km kategóriánként: 
 

kategória feltétel 

Gyakorlati órák teljesí-
tendő 

km Alapoktatás 
Főoktatás 

városi országúti éjszakai 

AM - 4 óra 6 óra - - 100 

A1 - 6 óra 8 óra 2 óra - 240 

A1 B-vel 1 óra 1 óra - - 30 

A2 - 6 óra 8 óra 2 óra - 240 

A2 A1-gyel 2 éven belül 4 óra 6 óra 2 óra - 180 

A2 A1-gyel 2 éven túl 2 óra 4 óra 2 óra - 120 

A - 10 óra 11 óra 5 óra - 390 

A A korl vagy A2-vel 2 éven belül 4 óra 4 óra 4 óra - 180 

A A korl vagy A2-vel 2 éven túl 2 óra 4 óra 2 óra - 120 

A A1-gyel 2 éven belül 6 óra 8 óra 2 óra - 240 

A A1-gyel 2 éven túl 4 óra 4 óra 2 óra - 150 

B - 9 óra 14 óra 4 óra 2 óra 580 

 
„AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriákban a tanulók a főoktatást csak az alapoktatást lezáró sikeres járműkezelési 
vizsga után kezdhetik meg. 
„B” kategóriában a főoktatási rész csak az alapoktatási órák teljesítését követően kezdhető meg. 
Amennyiben a tanuló az „A1” kategóriás képzésen „B” kategóriás érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a 
gyakorlati képzésen sikeres elméleti vizsgát megelőzően is résztvehet. 
 
Az alapoktatási szakasz során a tanulónak egy nap folyamán legfeljebb 2 óra tartható. 
A főoktatás során a tanulónak egy nap folyamán legfeljebb 4 óra tartható, amely legalább két részben, 2 óra után 
minimum 1 óra szünet közbeiktatásával szervezhető meg. 
 
A kötelező óraszám a vizsgaórát nem tartalmazza! 
 
A gyakorlati oktatás és a vizsgaórák során az „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriákban az előírt öltözék a tanulók 
számára: 

- bukósisak 
- szemüveg (a bukósisak kialakításától függően) 
- protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) 
- protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral) 
- protektoros kesztyű 
- magas szárú zárt cipő vagy csizma 
- elől-hátul „T" betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény 

 

 
 

7. A járműkezelési vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként, a járműkezelési vizsga 
 
„AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriákban az alapoktatás után a tanulók járműkezelési vizsgát kötelesek tenni. 
 
Életkori feltételek kategóriánként: 
 

kategória feltétel járműkezelési vizsga 

AM - 13 év 9 hónap 

A1 - 16 év 

A1 B-vel mentes 

A2 - 18 év 

A2 A1-gyel 2 éven belül 18 év 



 

 

A2 A1-gyel 2 éven túl 18 év 

A - 24 év 

A A korl vagy A2-vel 2 éven belül 24 év 

A A korl vagy A2-vel 2 éven túl 20 év 

A A1-gyel 2 éven belül 24 év 

A A1-gyel 2 éven túl 24 év 

 
további feltételek 

 sikeres elméleti vizsga (kivéve az elméleti vizsga alól mentes tanulóknak) 
 a kötelező minimális gyakorlati alapoktatás óraszám teljesítése 
 kötelező „nyilatkozat” kitöltése 
 a járműkezelési vizsga hatósági díjának befizetése az iskolavezetőnek 

 
A tanulót a képző szerv a KAV felé a gyakorlati vizsgára lejelenti, a hatósági díjat a KAV részére befizeti. 
 
A vizsga megkezdése előtt be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet, fényképes 
vezetői engedélyt, 14 éves korig diákigazolványt) és amennyiben a tanuló rendelkezik más kategóriás vezetői 
engedéllyel, akkor az érvényes vezetői engedélyt. 
 
A járműkezelési vizsga időtartama „AM” kategóriában 15 perc, „A1”, „A2”, „A” kategóriákban 20 perc. 
A járműkezelési vizsgán a feladatokat a tanulónak azon a járművön kell végrehajtania, amelyen az alapoktatás 
történt. 
A járműkezelési vizsgáztatás december 1. és március 1. között szünetel, november hónapban a hirtelen változó út- 
és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a közlekedési hatóság jogosult dönteni. 
 
A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére 
küldi meg. 
 

 
 
 

8. A forgalmi vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként, a forgalmi vizsga 
 
Életkori feltételek kategóriánként: 
 

kategória feltétel forgalmi vizsga 

AM - 14 év 

A1 - 16 év 

A1 B-vel 17 év 

A2 - 18 év 

A2 A1-gyel 2 éven belül 18 év 

A2 A1-gyel 2 éven túl 18 év 

A - 24 év 

A A korl vagy A2-vel 2 éven belül 24 év 

A A korl vagy A2-vel 2 éven túl 20 év 

A A1-gyel 2 éven belül 24 év 

A A1-gyel 2 éven túl 24 év 

B - 17 év 

 
további feltételek 

 sikeres elméleti vizsga (kivéve az elméleti vizsga alól mentes tanulóknak) 
 sikeres járműkezelési vizsga (kivéve járműkezelési vizsga alól mentes tanulóknak) 
 „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriában kötelező „nyilatkozat” kitöltése 
 a kötelező minimális gyakorlati főoktatás óraszám és az előírt menettáv teljesítése 
 a forgalmi vizsga hatósági díjának befizetése az iskolavezetőnek 



 

 

A tanulót a képző szerv a KAV felé a gyakorlati vizsgára lejelenti, a hatósági díjat a KAV részére befizeti. 
A vizsga megkezdése előtt be kell mutatni az érvényes személyi igazolványt (ennek hiányában útlevelet vagy 
fényképes vezetői engedélyt) és amennyiben a tanuló rendelkezik más kategóriás vezetői engedéllyel, akkor az 
érvényes vezetői engedélyt. 
 
Ha a tanuló az elméleti vizsga érvényességétől számított 2 éven belül nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, akkor 
minden sikeres vizsgája érvényét veszti és új vizsgákat csak a tanfolyam teljes megismétlése után tehet. 
 
Amennyiben a forgalmi vizsga ötödik alkalommal is sikertelen, további vizsgához rendkívüli pályaalkalmassági 
vizsgálat (PÁV) szükséges. 
 
A forgalmi vizsga időtartama „AM” kategóriában 30 perc, „A1”, „A2”, „A” kategóriákban 50 perc, „B” 
kategóriában 60 perc. 
A forgalmi vizsgáztatás „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriákban december 1. és március 1. között szünetel, 
november hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a közlekedési 
hatóság jogosult dönteni. 
 
A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére 
küldi meg. 
 

 
 

9. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga 
 
A vezetői engedély megszerzésének feltétele még a közúti elsősegélynyújtó vizsga. 

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. 

Aki nem rendelkezik ilyen igazolással, annak a képzőszerv megszervezi a tanfolyamot, melynek vizsgáztatását a 
Magyar Vöröskereszt végzi. Megszűnt a vizsga alóli mentesség, illetve előfordulhat, hogy a Vöröskereszt vizsga 
nélkül ad ki igazolást azok részére, akik eddig felmentettek voltak (pl. orvosi diplomával, egyes szakápolók, … 
részére). 
 

 
 

10. Az elméleti és a gyakorlati képzés díja, hatósági díjak 
 
Elméleti képzés 
 

kategória feltétel 

tantermi képzés 
online képzés 
180 nap / 75 

óra 
elméleti 
óraszám 

díj 

AM - 16 40.000 Ft 40.000 Ft 

A1 - 22 45.000 Ft 45.000 Ft 

A1 B-vel 3 35.000 Ft 35.000 Ft 

A2 - 22 45.000 Ft 45.000 Ft 

A2 A1-gyel 2 éven belül elméleti tanfolyam és vizsga alól mentes 

A2 A1-gyel 2 éven túl 3 35.000 Ft 35.000 Ft 

A - 22 45.000 Ft 45.000 Ft 

A A korl vagy A2-vel 2 éven túl 3 35.000 Ft 35.000 Ft 

A 
A korl vagy A2-vel 2 éven 

belül 
elméleti tanfolyam és vizsga alól mentes 

A A1-gyel 2 éven belül elméleti tanfolyam és vizsga alól mentes 

A A1-gyel 2 éven túl 3 35.000 Ft 35.000 Ft 

B - 30 50.000 Ft 50.000 Ft 

A tantermi képzés tandíja minden kategóriában tartalmazza az online vizsgafelkészítőhöz való hozzáférést is. 



 

 

Gyakorlati képzés 
 

kategória 
alap óradíj pótóra díja 

saját járművel oktatójárművel saját járművel oktatójárművel 

AM 6.000 Ft/óra 7.000 Ft/óra 6.000 Ft/óra 7.000 Ft/óra 

A1 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 

A2 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 

A 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 7.500 Ft/óra 8.500 Ft/óra 

B - 8.000 Ft/óra - 8.000 Ft/óra 

 
 
Egyéb szükséges képzés 
 

közúti elsősegélynyújtó tanfolyam minden 
kategóriában (vizsgadíjat is tartalmaz) 

30.000 Ft 

 
 
Hatósági díjak 
 

kategória elméleti vizsga 
járműkezelési 

vizsga 
forgalmi vizsga 

közúti elsősegélynyújtó 
vizsga 

(a tanfolyamdíj tartalmazza) 

AM 4.600 Ft 3.600 Ft 3.600 Ft 8.200 Ft 

A1 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 8.200 Ft 

A2 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 8.200 Ft 

A 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 8.200 Ft 

B 4.600 Ft nincs 11.000 Ft 8.200 Ft 

 
 
 
 
 
 

11. A képző szerv jogai és kötelezettségei 
 

 joga, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel képzési szerződést kössön, 
 joga, hogy a képzési szerződést indokkal felmondja, 
 joga, hogy a képzési szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg, 
 joga, hogy a szolgáltatási díjat módosítsa, 
 joga, hogy tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, ill. indokolt esetben módosítsa 
 joga, hogy a tantervben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza, ill. módosítsa, 
 joga, hogy a közlekedési felügyelettel a vizsgaidőpontokra vonatkozólag megállapodjon, 
 joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson, 
 joga, hogy a tanuló ittas, nem beszámítható állapotára, betegségére való hivatkozással a gyakorlati óra / 

vizsgaóra megkezdését megtagadja 
 kötelezettsége a teljes képzési szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása, 
 kötelezettsége a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók személyes adatainak bizalmas kezelése, 
 kötelezettsége a tanuló esetleges panaszának kivizsgálása, 
 kötelezettsége a szolgáltatási díj fizetésről nyugtát, számlát adni, 
 kötelezettsége, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze, 
 kötelezettsége, hogy a képzési szerződés felbontása után a még nem teljesített szolgáltatások díját (egyéb 

kikötés hiányában) visszafizesse 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. A tanulók jogai és kötelezettségei 
 

 joga, hogy teljes körű, tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról, 
 joga, hogy a törvényes képviselője a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon, 
 joga, hogy a tanulmányi szerződést felbontsa, 
 joga, hogy szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz 
 joga, hogy a gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen, 
 joga, hogy az igénybe nem vett szolgáltatás árát visszakapja, 
 joga, hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen. 
 kötelezettsége a tanulmányi szerződés egy példányát a képzőszervnek leadni, 
 kötelezettsége, hogy az oktatás rendjét ne zavarja, ill. megfelelő állapotban és ruházatban jelenjen meg, 
 kötelezettsége az előre egyeztetett helyen és időben az órán megjelenni a jármű vezetésére alkalmas 

állapotban 
 kötelezettsége a gyakorlati oktatás során eleget tenni az oktatói utasításoknak, 
 kötelezettsége a szolgáltatási díjat az előírt módon megfizetni 
 kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória óraszámait lehallgassa, illetve 

levezesse, az esetleges hiányzást pótolja 
 

 

13. Tanuló áthelyezése 
 
Ha a tanuló valamilyen okból más képzőszervnél kívánja folytatni a képzést, az iskolavezető haladéktalanul kiállítja 
számára a vonatkozó jogszabályban előírt „Képzési Igazolás” nyomtatványt. A nyomtatványon igazolni kell, hogy a 
tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott, milyen eredményt ért el. A kérelmezőnek két példányt 
kell átadni, egy a képzőszervnél marad. 
 

 

14. Oktatási helyszínek: 
 
Tantermi elméleti oktatás: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 2. 
Rutinpálya minden kategóriánál: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
Gyakorlati oktatás váltási helyszín: Jászfényszaru, Hatvan, Boldog 
 

 

A képzést engedélyező és felügyelő hatóságok: 
 
NFM Közlekedési Hatóság 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 


