
                  

„BE;C;CE;D”kategória     Képzési tájékoztató- Vállalási feltételek 

Képzőszerv: Technika Gépjárművezető-képző Kft székhely:8900 Zalaegerszeg Berzsenyi u.26/F  telephely:8360 Keszthely Sörház u. 

 web: www.technikasuli.hu  Cg:20-09-060075   email:technikasuli@gmail.com     Iskolavezető: Cser József      06 20 336-0580  cserjozsi66@gmail.com 

Ügyfélfogadás: Keszthely Sörház u.    h:8-16 , K:12-16 , Sz:8-16 ,Cs:8-16, P:8-15     tel: 83 317-447     mobil: 06 70 6366-322 

A gépjárművezető- képzést a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján végezzük. 

Jelentkezés: Az ügyfélszolgálaton a jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltésével és aláírásával történik. A tanfolyamra felvétel feltétele a nyilatkozat az alapfokú iskolai 

végzettségről , személyi igazolvány, lakcímkártya, esetlegesen meglévő érvényes vezetői engedély.                                                                                                                                                                                                                                                              

Képzésre az vehető fel, aki: 

 a) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte (1.táblázat), vagy  legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. 

1.táblázat 

b)  megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 24/2005 GKM 10. § (1) 
bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a vizsgára bocsátás 

feltételeiről - így különösen a külön jogszabályokban megfogalmazott orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről - igazoltan tájékoztatásban részesült,                                                                                                                                                                                                                                                      
c) a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel a 10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak. 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 
 a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc 
hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát 
tehet, 
 b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott 
közlekedésbiztonsági feltételeknek,                                                                                                                                                                                                               
 c) a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében  az alapfokú iskolai végzettségét  legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben 
meghatározottak szerint igazolja a KAV részére. 
 d) a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv 
útján vagy közvetlenül megfizette. 
 e) tanfolyami képzés esetén a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.                                                                                                                                                     

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően 

jelenthető ismét elméleti vizsgára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga - a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében - két évig érvényes.                                                                                                                                                                                                                                                       

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki                                                                                                                                                                                                                               

a) jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt  életkort betöltötte,                                                                                                                         

 b) az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott.                                                                                                                                                                                                      

c)  az oktatási rendeletben meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette  

d)a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján 

vagy közvetlenül megfizette.                                                                                                                                                                                                                                   

A tanfolyam tantárgyai  , óraszámai , menettávolságok: 

Kategória Elméleti 

alapismeretek 

(Kresz, 

Szerk.üz.Munkavéd.) 

Biz.ell és 

üzemeltetés  

Alapoktatás Városi  

vezetés 

Országúti 

vezetés 

Éjszakai 

vezetés 

Hegyvidéki 

vezetés 

Vizsgaóra Gyakorlat 

összesen 

vizsgaórával 

Kötelező 

km 

BE (szgk+pót) 14 8 6 4 4 - 2 1 17 192 

C ( teher gk) 64 16 6 15 4 2 2 1 3 348 

CE(tehergk+pót) 12 8 6 4 2 - 2 1 15 168 

D (autóbusz) 20 8 6 17 4 - 2 2 31 348 

Az elméleti foglalkozások 3 illetve 4 órásak , 90perc (2x45 perc)előadás 10 perc szünet. A foglalkozások helyet és időpontjait a TANREND tartalmazza , mely a tanfolyamnyitón kerül 

ismertetésre a hallgatókkal. Az elméleti tanfolyami foglalkozások tanóráinak 10%-nál többet hiányzó tanuló, az oktatási rendelet előírása alapján köteles pótfoglalkozáson részt venni és 

annak költségét időarányosan megtéríteni. 

E-learning képzés esetén  60 óra/90  nap áll rendelkezésre a képzés befejezésére .Igény esetén külön díjért póthozzáférés rendelhető.  

Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc     

A gyakorlati oktatáshoz biztosítjuk a képzőszerven belüli gépjárművek és szakoktatók közötti választást. Járműtípusok: Hyundai Santa Fe, MAN (M2000L), Obermaier tandem. 

A gyakorlati vezetés idejét az oktatóval egyeztetett időpont előtt 24 órával lehet megváltoztatni ,lemondani. Lemondás nélküli meg nem jelent vezetési óránál gyakorlati óra díját 

számoljuk fel. 

Tan- és vizsgadíjak: 

Kategória Elméleti +BÜ 

tanfolyamdíj 
Gyakorlati 

alap/pót 
Gyakorlati 

óradíj 
Tandíj 

Összesen 
Elméleti 

vizsgadíj 
Rutin 

vizsgadíj 
Biz.ell.üz 
vizsgadíj 

Forgalom Vizsgadíj 
összesen 

BE 30.000.- 5.200.- 88.400.- 118.400.- 13.800.- 3.500.- 4.400.- 11.000.- 32.700.- 

C 52.000.- 5.500.- 165.000.- 217.000.- 13.800.- 3.500.- 4.400.- 11.000.- 32.700.- 

CE  40.000.- 6.000.- 90.000.- 130.000.- 9.200.- 3.500.- 4.400.- 11.000.- 28.100.- 

D 49.000.- 6.400.- 204.800.- 253.800.- 4.600.- 3.500.- 4.400.- 18.500.- 31.000.- 

E-learning pótképzés díja :10.000.- Ft 10 óra/90 nap  

A tandíjak befizetése kizárólag a képzőszerv pénztárában, ügyfélszolgálati időben lehetséges. Készpénzes fizetés esetén azonnal számlát kap. Előzetes egyeztetés esetén van lehetőség 

az átutalással történő fizetésre is. A kiállított számlát kérjük megőrizni és az oktatóknak bemutatni. Ettől eltérő pénzbefizetés esetén (pl. készpénz átadása az oktatónak) az autósiskola 

a befizetett/adott összegért felelősséget nem vállal.  Vezetési gyakorlat csak előre befizetett tandíjjal kezdhető meg. A részletfizetés mértéke általában 5 óra vagy az oktatóval 

egyeztetett óraszám. A vizsgadíjakat a Zalaegerszeg Pintér M.u.22. sz alatt található KAV pénztárában lehet befizetni, amelyről kapott igazolást kérjük bemutatni. A kötelezően 

teljesített gyakorlati órák után a gyakorlati oktatóval egyeztetett további gyakorló órák igénylése az óradíj befizetése mellett az ügyfélszolgálaton történik. 

Oktatási helyszínek: 

Elméleti oktatás: Keszthely Sörház u., egyéb helyszíneken szervezett tanfolyamoknál a meghirdetett helyen.                                                  

Gyakorlati oktatás találkozásai: Nagykanizsa vagy Zalaegerszeg  
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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 üzemben tartó 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. 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres utolsó vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes 

közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) részére. Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a közlekedési elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy annak 

megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja. (EÜ. Kártya bemutatása)                                                                        

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata 

sebességváltóval rendelkező járművön tette le.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Képzést engedélyező és ellenőrző hatóság:  ITM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1082 Budapest Vajdahunyad u. 45. Zalaegerszeg Pintér Máté u.22 Tel.:92/549-080 

"AM” ( VSM ) Elm:- Gyak:- ( KK )  48.600.- "A1""A2""A" ( ÁKÓ )101,26 %  ( VSM )Elm:-  Gyak 100 % ( KK ) 95.966.- "B" ( ÁKÓ ) 151,56 %  ( VSM ) Elm. 49,58 %  Gyak.60,12 % ( KK)  

216.500.- C VSM elm.:56.67% KK:209.656.- 

A vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az iskolavezető köteles a befejezést követő 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a 

KAV részére elküldeni. Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, a 

személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja. A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel. A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy 

az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a KAV-nál  

személyesen vagy írásban bejelenti. A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó 

személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni az érvényes diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. 

Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.  A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak 

a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. 

Nem magyar állampolgár esetén a 24/2005 GKM rendelet idevonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 

A tanulók jogai és kötelezettségei: A tanuló joga, hogy a szerződésben részletezett díjak ellenében a tanfolyamon részt vegyen és elméleti illetve gyakorlati vizsgát tegyen. Joga van 
az oktatási idő alatt problémájával az iskola vezetőjéhez fordulni. Ha panasza nem oldódik meg joga van, az engedélyező és a képzést felügyelő hatósághoz fordulni. A tanuló köteles 
az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon megjelenni. Hiányzás estén köteles pótolni mulasztását. Köteles az oktatási órákon vezetésre alkalmas állapotban az ápoltság elemi 
elvárásainak eleget téve megjelenni. 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei: A képzőszerv jogosult a tanuló képzését felfüggeszteni ha a tandíj befizetése elmarad. Jogosult a szerződésben rögzített tandíjat a képzés 

folyamán bármikor módosítani ,ennek érvényesítése a még nem teljesített szolgáltatásokra vonatkozik. Az autósiskola a hallgatót a szóban , illetve az ügyfélfogadóban kihelyezett 

írásos  tájékoztatóban értesíti. A képzőszerv köteles a vonatkozó 24/ 2005(IV.21) GKM rendelet alapján a tanulót a vizsgákra felkészíteni, ennek érdekében pontos tájékoztatást adni. 

Köteles a tanuló részére a képzés alatt bármikor pontos elszámolást adni a befizetett tandíj mértékéről és a teljesített órákról. Tanuló kezdeményezésre történő képzőszerv váltás 

esetén a szerződésben meghatározottak alapján köteles 3 munkanapon belül kiadni a képzési igazolást nyomtatványt, amelynél 10.000. Ft. Kezelési díjat számol fel. Köteles a befizetett 

és fel nem használt tandíj összegét 8 napon belül visszafizetni. 

Sikeres vizsgákat kívánunk.         ………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                      Cser József iskola-vezető/sk.                                          


