Képzési tájékoztató / vállalási feltételek

• Képző neve:
teljes neve:

Szak-Instrukt Oktatásszervező, Oktató és
Kereskedelmi Kft.

rövidített neve:

Szak-Instrukt Kft.

székhelye:

1033 Budapest, Leányfalu u. 10.

telephelye:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.

ért. címe:

1446 Budapest, Pf. 421

tel:

+36-1/338-0068

fax:

+36-1/318-2507

E-mail:

oktatas@szak-instrukt.hu

honlap:

www.jogositvany-tanfolyam.hu

2.

Cégforma:

3.

Cégbírósági bejegyzés száma:

01-09-261716

4.

Iskolavezető

neve:

Fitos Sándor (iskolavezetői azonosító:10383)

e-mail:

oktatas@szak-instrukt.hu

telefon:

+36-1/483-1492 +36 30 9609 854

helye:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.

ideje:

hétfő-csütörtök 10:00-17:00-ig, péntek 10:00-14:00-ig

tel:

+36-1/338-0068, +36-70/ 371-3745 +36-70/ 371-3732

5.

6.

Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyfélfogadás:

Telephely:

1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.
tel:

+36-1/338-0068 +36-70/ 371-3732
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Tanfolyamra, szaktanfolyamra történő felvétel: A tanfolyamra, szaktanfolyamra felvenni
a megbízottunk által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lap kitöltése, a szükséges mellékletek
beszerzése és leadása után megkötött írásbeli szerződés alapján tudjuk
7.

A jelentkezési lap mellékletei:
•
•
•
•
•

egészségügyi alkalmasság (B kategória 101-es, C, c+E és D kategória 102-es)
vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
befejezett 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
alapismeretek tandíj és alap vizsgadíj befizetését igazoló okirat, vagy támogatott képzés
esetén támogatási szerződés/igazolás bemutatása
Egészségi alkalmassági vizsgálat, PÁV vizsgálat:
Egészségi alkalmasság: a 2-es alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt,
aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel
ellátott közúti járművet vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői
munkakörben foglalkoztatnak. Az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti
járművezetőt, aki nem a 2. alkalmassági csoportra kérte egészségi alkalmassági vizsgálatát.
Állásvállaláshoz szükséges még a munkakörtől függően pályaalkalmassági vélemény.
PÁV I.: a megkülönböztető jelzést használó járművek vezetése
PÁV II. a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz
(trolibusz) személygépkocsi; a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz,
amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van; a veszélyes áru szállítását
végző gépjármű vezetése.
PÁV III: a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó közúti közlekedési
szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény; a 7500 kg
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző
tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése
PÁV IV: PÁV-I-II-III pontban említett gépjármű vezetése

Az I. pályaalkalmassági minősítés – az időszakos minősítés határidejének lejáratát követően
is – érvényes a II-IV pályaalkalmassági kategóriára, a II. alkalmassági minősítés a III_IV.
pályaalkalmassági kategóriára a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági
kategóriára.
Bármely csoport adható is. PÁV I-III-ig szükséges Eü 2-es csoport, PÁV I_II-ig ezen felül
2 éves folyamatosan érvényes vezetői engedély. A vizsgálat kérhető a KAV Közlekedési
Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóság (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.; tel.: +361/814-1800)
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A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként
B kategória
•

Tanfolyam és vizsga feltételei
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
• 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
• 16.5 életév betöltése
• Eü alkalmassági 1-es csoport
Elméleti vizsga feltételei:
• elméleti tanfolyam sikeres és igazolt elvégzése
• 16.75 életév betöltése
Forgalmi vizsga feltételei:
• sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
• alap- és főoktatási órák levezetése
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: sikeres forgalmi vizsga

10.

Alapismeretek tanfolyam kötelező óraszáma: 28 óra
Tantárgyak általunk tartott óraszáma:
• közlekedési ismeret
• járművezetés elmélet
• szerkezeti és üzemeltetési ismeret

11.

16 óra
8 óra
4 óra

Járművezetési gyakorlat
Gyakorlati alapóraszámok:
•
•
•
•
•
•

alapoktatás
városi vezetés
országúti vezetés
éjszakai vezetés
forgalmi vizsga
alapóra összesen:

9 óra
14 óra
4 óra (4x40 km)
2 óra
1 óra
30 óra
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Választható járműtípusok:
•

Ford Focus személygépkocsi

•

Toyota Auris személygépkocsi

•

Fiat Panda személygépkocsi

•

Volkswagen Golf személygépkocsi

Ha a gyakorlati oktatásra a tanuló biztosítja a járművet – külön megállapodás szerint van rá
lehetőség, annak meg kell felelnie a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltaknak is. A
gyakorlati oktatás díja ilyenkor minden kategóriánál…….Ft
12.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótóra díja: 2500 Ft 10 óra/ 30 nap e-learning rendszerben
Gyakorlati pótóra díja: a választott gyakorlati csomagnak megfelelően /óra díjon

•

Tandíjak, a tandíj befizetésének módja
„Normál csomag”
Elméleti e-learning tandíj: 29.000 Ft
Járművezetési gyakorlat pótóra díja: 5.500 Ft/ óra
Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen: 165.000 Ft
Vizsgadíj összesen: 15.600 Ft
Tandíj összesen: 194.000 Ft
Tandíj vizsgadíjjal együtt: 211.100 Ft (ügyintézési díjat is tartalmazza)
Ügyintézési díj: 1.500 Ft

„Intenzív csomag”
Elméleti e-learning tandíj: 29.000 Ft
Járművezetési gyakorlat pótóra díja: 6.000 Ft/ óra
Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen: 180.000 Ft
Vizsgadíj összesen: 15.600 Ft
Tandíj összesen: 209.000 Ft
Tandíj vizsgadíjjal együtt: 226.100 Ft (ügyintézési díjat is tartalmazza)
Ügyintézési díj: 1.500 Ft
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„Esti csomag”
Elméleti e-learning tandíj: 29.000 Ft
Járművezetési gyakorlat pótóra díja: 6.000 Ft/ óra
Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen: 180.000 Ft
Vizsgadíj összesen: 15.600 Ft
Tandíj összesen: 209.000 Ft
Tandíj vizsgadíjjal együtt: 226.100 Ft (ügyintézési díjat is tartalmazza)
Ügyintézési díj: 1.500 Ft

„Hétvégi csomag”
Elméleti e-learning tandíj: 29.000 Ft
Járművezetési gyakorlat pótóra díja: 6.500 Ft/ óra
Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen: 195.000 Ft
Vizsgadíj összesen: 15.600 Ft
Tandíj összesen: 224.000 Ft
Tandíj vizsgadíjjal együtt: 241.100 Ft (ügyintézési díjat is tartalmazza)
Ügyintézési díj: 1.500 Ft

„Átvett tanulói csomag”
Elméleti e-learning tandíj: 0 Ft (elméleti képzését, vizsgáit más iskolánál fejezte be)
Járművezetési gyakorlat pótóra díja: 6.000 Ft/ óra
Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen: 180.000 Ft
Vizsgadíj összesen: 11.000 Ft
Tandíj összesen: 180.000 Ft
Tandíj vizsgadíjjal együtt: 202.500 Ft (ügyintézési és regisztrációs díjat is tartalmazza)
Ügyintézési díj: 11.500 Ft (regisztrációs díjjal)
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Az elméleti tandíjat, a járművezetői vizsgadíjat és a járművezetési gyakorlat oktatásának díját
a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000 számú
számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni. A társaságunkhoz befizetett és fel nem használt tanfolyamdíjat és vizsgadíjat –
amennyiben a tanfolyamot nem kívánja folytatni, vagy nem nálunk kívánja befejezni –
postai, vagy banki úton Önnek visszaküldjük.
14.

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
Nem adható felmentés

15. A tanuló-áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja a
tanuló-áthelyezés következményei:
Ha a másik iskolánál szeretné folytatni a járművezetői tanfolyamot, erre a tanfolyam
bármely időszakában lehetősége van. Az erre szolgáló igazolás „A” részét kitöltve 3
példányban kell az iskolavezetőnek ügyfélfogadási időben leadni és mi 8 napon belül
intézkedünk. Ezért külön díjazást nem számítunk fel.
16.

Oktatási helyszín:
Elméleti oktatás helyszíne: Szak-Instrukt Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.

17.

Pótórák igénylésének módja, díjai:
A pótórákat írásban kell igényelni az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Az elméleti
pótórákon való részvétel díja: 2.500 Ft/óra, a gyakorlati pótórákon való részvétel díja: a
gyakorlati csomag szerinti díjázás /óra.
E- learning képzés esetén 5.300 Ft – 10 óra 30 nap elérhetőség

18. A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe,
telefonszáma:
KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság)
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
19.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Az 5. sikertelen forgalmi
vizsga után csak akkor tehet újabb forgalmi vizsgát, ha pályaalkalmassági vizsgálaton
„járműkezelésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett. A pályaalkalmassági
vizsgálat részleteiről az oktatójától, ill. az iskola vezetésétől kaphat felvilágosítást.
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20.

Vizsgadíjak, azok megfizetésének módja

Közlekedési ismeretek és járművezetés elmélet 4.600 Ft
Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Alapvizsgadíj összesen:

15.600 Ft

A vizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000
számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni.
21.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapot követően lehet a vizsgaigazolást átvenni a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Középmagyarországi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály (cím: 1139 Budapest, Petzvál József utca 39.) személyi igazolvány, lakcímkártya és
eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása, orvosi alkalmassági, illetve az elsősegély-nyújtási
vizsga letételének igazolása mellett.

A kezdő vezetői engedély korlátozásai:
• 18. életév betöltése után vezethet csak külföldön
• 2 évig nem vontathat pótkocsit
• 2 évig nem vizsgázhat c+E kategóriából
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C kategória

9.

Tanfolyam és vizsga feltételei
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
•
•
•
•

8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
17,5 életév betöltése
Eü alkalmassági 2-es csoport
„B” kategóriás érvényes vezetői engedély

Elméleti vizsga feltételei:
• elméleti tanfolyam sikeres és igazolt elvégzése
• 17,75 életév betöltése
Rutin és Bü vizsga feltételei:
• sikeres elméleti vizsga
• a tanfolyam vizsgatárgyához kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése
• 18. életév betöltése
Forgalmi vizsga feltételei:
• sikeres rutin és Bü vizsga
• főoktatási órák levezetése
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: sikeres forgalmi vizsga, eredeti iskolai
bizonyítvány bemutatása, elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga letételének igazolása

10.

A képzés óraszáma
Alapismeretek tanfolyam kötelező óraszáma: 80 óra
időtartama 45 perc)
Tantárgyak általunk tartott óraszáma:
•
•
•
•
•

közlekedési ismeret
járművezetés elmélet
szerkezeti és üzemeltetési ismeret
munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

28 óra
12 óra
14 óra
10 óra
16 óra
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(az elméleti tanórák

Járművezetési gyakorlat
Gyakorlati alapóraszámok:
•
•
•
•
•
•
•
•
11.

(a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc)

alapoktatás
városi vezetés
országúti vezetés
hegyvidéki vezetés
éjszakai vezetés
rutin vizsga
forgalmi vizsga
alapóra összesen:

6 óra
15 óra
4 óra (4x40 km)
2 óra
2 óra
0,2 óra
0,8 óra
30 óra

Járműhasználat
Választható járműtípusok: Mercedes 1317 típusú tehergépkocsi,
MAN tehergépkocsi

12.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel.

13.

Tandíjak, a tandíj befizetésének módja
Elméleti tandíj:

35.500 Ft

Járművezetési gyakorlat pótóra díja:

5.000 Ft/óra

Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen:

150.000 Ft

Tandíj összesen:

185.500 Ft

Vizsgadíj összesen:

32.700 Ft

Tandíj vizsgadíjjal együtt:

218.200 Ft

Az elméleti tandíjat, a járművezetői vizsgadíjat és a járművezetési gyakorlat oktatásának díját
a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000 számú
számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni. A társaságunkhoz befizetett és fel nem használt tanfolyamdíjat és vizsgadíjat –
amennyiben a tanfolyamot nem kívánja folytatni, vagy nem nálunk kívánja befejezni –
postai, vagy banki úton Önnek visszaküldjük.
14.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az
iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával
történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság 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;
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= 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;
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= 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. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar
Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.
4.1.4.2. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli
mentesítések
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás)
megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály 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, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában
közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
4.1.4.3. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés
szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve
nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar
Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
Ha Ön a felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik, a jelentkezési laphoz csatolja
a szükséges oklevél fénymásolatát az eredeti bemutatása mellett. Amennyiben elmulasztja a
szükséges fénymásolat csatolását a jelentkezési laphoz, a továbbiakban nem áll módunkban,
a fenti mentességek engedélyeztetése.
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15.

A tanuló-áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja a
tanuló-áthelyezés következményei:
Ha a másik iskolánál szeretné folytatni a járművezetői tanfolyamot, erre a tanfolyam
bármely időszakában lehetősége van. Az erre szolgáló igazolás „A” részét kitöltve 3
példányban kell az iskolavezetőnek ügyfélfogadási időben leadni és mi 8 napon belül
intézkedünk. Ezért külön díjazást nem számítunk fel.

16.

Oktatási helyszín:
Elméleti oktatás helyszíne:

Szak-Instrukt Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.
Trefort Gimnázium, 1088 Budapest, Trefort utca 8.

Bü:

Budapest X. kerület, Újhegyi út 3/a-5.

Gyakorlati képzés:

Budapest XIX. kerület, Hofherr Albert út 109.
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrsz.

17.

Pótórák igénylésének módja, díjai:
A pótórákat írásban kell igényelni az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Az elméleti
pótórákon való részvétel díja: 2.500 Ft/óra, a gyakorlati pótórákon való részvétel díja: 5.000
Ft/óra.
E- learning képzés esetén 5.300 Ft – 10 óra 30 nap elérhetőség

18.

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe, telefonszáma:
KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátort Felelősségű
Társaság)
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

19.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Az 5. sikertelen forgalmi
vizsga után csak akkor tehet újabb forgalmi vizsgát, ha pályaalkalmassági vizsgálaton
„járműkezelésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett. A pályaalkalmassági
vizsgálat részleteiről az oktatójától, ill. az iskola vezetésétől kaphat felvilágosítást.
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20.

Vizsgadíjak, azok megfizetésének módja
Közlekedési ismeretek és járművezetés elmélet

4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600 Ft

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga

4.400 Ft

Rutin vizsga

3.500 Ft

Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Alapvizsgadíj összesen:

32.700 Ft

A vizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000
számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni.

21.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapot követően lehet a vizsgaigazolást átvenni a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Középmagyarországi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályon (cím: 1139 Budapest, XI., Petzvál József utca 39.) személyi igazolvány,
lakcímkártya és eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása, illetve orvosi alkalmassági
meglétében. Vizsgaigazolással megkezdhető a következő kategória.
Vizsgaigazolás átvétele nélkül 3 munkanapot sikeres forgalmi vizsgától követően
Okmányirodában, vagy Kormányablakban 4.000 Ft ellenében igényelhető a vezetői
engedély kiváltása.
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c+E kategória

9.

Tanfolyam és vizsga feltételei
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
•
•
•
•

8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
17,5 életév betöltése
Eü alkalmassági 2-es csoport
legalább 2 éves „B” kategóriás, valamint C kategóriás érvényes vezetői engedély

Elméleti vizsga feltételei:
• elméleti tanfolyam sikeres és igazolt elvégzése
• 17,75 életév betöltése
Rutin és Bü vizsga feltételei:
• sikeres elméleti vizsga
• a tanfolyam vizsgatárgyához kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése
• 18. életév betöltése
Forgalmi vizsga feltételei:
• sikeres rutin és Bü vizsga
• főoktatási órák levezetése
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: sikeres forgalmi vizsga, eredeti iskolai
bizonyítvány bemutatása, elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga letételének igazolása

10.

A képzés óraszáma
Alapismeretek tanfolyam kötelező óraszáma: 20 óra
időtartama 45 perc)
Tantárgyak általunk tartott óraszáma:
•
•
•
•

közlekedési ismeret
járművezetés elmélet
szerkezeti és üzemeltetési ismeret
biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

6 óra
4 óra
4 óra
6 óra
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(az elméleti tanórák

Járművezetési gyakorlat
Gyakorlati alapóraszámok:
•
•
•
•
•
•
•
11.

(a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc)

alapoktatás
városi vezetés
országúti vezetés
hegyvidéki vezetés
rutin vizsga
forgalmi vizsga
alapóra összesen:

6 óra
4 óra
2 óra (2x30 km)
2 óra
0,2 óra
0,8 óra
15 óra

Járműhasználat
Választható járműtípusok: Mercedes 1317 típusú tehergépkocsi
MAN tehergépkocsi

12.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel.

13.

Tandíjak, a tandíj befizetésének módja
Elméleti és Bü tandíj:

29.500 Ft

Járművezetési gyakorlat pótóra díja:

5.500 Ft/óra

Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen:

82.500 Ft

Tandíj összesen:

112.000 Ft

Vizsgadíj összesen:

28.100 Ft

Tandíj vizsgadíjjal együtt:

140.100 Ft

Az elméleti tandíjat, a járművezetői vizsgadíjat és a járművezetési gyakorlat oktatásának díját
a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000 számú
számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni. A társaságunkhoz befizetett és fel nem használt tanfolyamdíjat és vizsgadíjat –
amennyiben a tanfolyamot nem kívánja folytatni, vagy nem nálunk kívánja befejezni –
postai, vagy banki úton Önnek visszaküldjük.
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14.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az
iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával
történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság 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 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
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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. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar
Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.
4.1.4.2. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli
mentesítések
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás)
megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály 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, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában
közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
4.1.4.3. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés
szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve
nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar
Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
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Ha Ön a felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik, a jelentkezési laphoz csatolja
a szükséges oklevél fénymásolatát az eredeti bemutatása mellett. Amennyiben elmulasztja a
szükséges fénymásolat csatolását a jelentkezési laphoz, a továbbiakban nem áll módunkban,
a fenti mentességek engedélyeztetése.

15.

A tanuló-áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja a
tanuló-áthelyezés következményei:
Ha a másik iskolánál szeretné folytatni a járművezetői tanfolyamot, erre a tanfolyam
bármely időszakában lehetősége van. Az erre szolgáló igazolás „A” részét kitöltve 3
példányban kell az iskolavezetőnek ügyfélfogadási időben leadni és mi 8 napon belül
intézkedünk. Ezért külön díjazást nem számítunk fel.

16.

Oktatási helyszín:
Elméleti oktatás helyszíne:

Szak-Instrukt Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.
Trefort Gimnázium, 1088 Budapest, Trefort utca 8.

Bü:

Budapest X. kerület, Újhegyi út 3/a-5.

Gyakorlati képzés:

Budapest XIX. kerület, Hofherr Albert út 109.
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrsz.

17.

Pótórák igénylésének módja, díjai:
A pótórákat írásban kell igényelni az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Az elméleti
pótórákon való részvétel díja: 2.500 Ft/óra, a gyakorlati pótórákon való részvétel díja: 5.500
Ft/óra.
E- learning képzés esetén 3.600 Ft – 10 óra 30 nap elérhetőség

18.

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe, telefonszáma:
KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátort Felelősségű
Társaság)
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

19.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Az 5. sikertelen forgalmi
vizsga után csak akkor tehet újabb forgalmi vizsgát, ha pályaalkalmassági vizsgálaton
„járműkezelésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett. A pályaalkalmassági
vizsgálat részleteiről az oktatójától, ill. az iskola vezetésétől kaphat felvilágosítást.
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20.

Vizsgadíjak, azok megfizetésének módja
Közlekedési ismeretek és járművezetés elmélet

4.600 Ft

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga

4.400 Ft

Rutin vizsga

3.500 Ft

Forgalmi vizsga

11.000 Ft

Alapvizsgadíj összesen:

28.100 Ft

A vizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000
számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni.

21.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapot követően lehet a vizsgaigazolást átvenni a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Középmagyarországi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályon (cím: 1139 Budapest, XI., Petzvál József utca 39.) személyi igazolvány,
lakcímkártya és eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása, orvosi alkalmassági meglétében.
Vizsgaigazolás átvétele nélkül 3 munkanapot sikeres forgalmi vizsgától követően
Okmányirodában, vagy Kormányablakban 4.000 Ft ellenében igényelhető a vezetői
engedély kiváltása.
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D kategória

9.

Tanfolyam és vizsga feltételei
Tanfolyamra történő felvétel feltételei:
•
•
•
•

8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány
20,5 életév betöltése
Eü alkalmassági 2-es csoport
„B” és „C” kategóriás érvényes vezetői engedély

Elméleti vizsga feltételei:
• elméleti tanfolyam sikeres és igazolt elvégzése
• 20,75 életév betöltése
Rutin és Bü vizsga feltételei:
• sikeres elméleti vizsga
• a tanfolyam vizsgatárgyához kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése
• 21. életév betöltése
Forgalmi vizsga feltételei:
• sikeres rutin és Bü vizsga
• főoktatási órák levezetése
A vizsgaigazolás kiadásának feltételei: sikeres forgalmi vizsga, eredeti iskolai
bizonyítvány bemutatása, elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga letételének igazolása

10.

A képzés óraszáma
Alapismeretek tanfolyam kötelező óraszáma: 28 óra
időtartama 45 perc)
Tantárgyak általunk tartott óraszáma:
•
•
•
•

közlekedési ismeret
járművezetés elmélet
szerkezeti és üzemeltetési ismeret
biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

8 óra
6 óra
6 óra
8 óra
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(az elméleti tanórák

Járművezetési gyakorlat
Gyakorlati alapóraszámok:
•
•
•
•
•
•
•
11.

(a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc)

alapoktatás
városi vezetés
országúti vezetés
hegyvidéki vezetés
rutin vizsga
forgalmi vizsga
alapóra összesen:

6 óra
17 óra
4 óra (4x40 km)
2 óra
0,25 óra
1,75 óra
31 óra

Járműhasználat
Választható járműtípusok: Mercedes O350 típusú autóbusz

12.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel.

13.

Tandíjak, a tandíj befizetésének módja
Elméleti és Bü tandíj:

29.300 Ft

Járművezetési gyakorlat pótóra díja:

6.000 Ft/óra

Járművezetési gyakorlati alapóra díja összesen:

186.000 Ft

Tandíj összesen:

215.300 Ft

Vizsgadíj összesen:

31.000 Ft

Tandíj vizsgadíjjal együtt:

246.300 Ft

Az elméleti tandíjat, a járművezetői vizsgadíjat és a járművezetési gyakorlat oktatásának díját
a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000 számú
számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni. A társaságunkhoz befizetett és fel nem használt tanfolyamdíjat és vizsgadíjat –
amennyiben a tanfolyamot nem kívánja folytatni, vagy nem nálunk kívánja befejezni –
postai, vagy banki úton Önnek visszaküldjük.
14.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az
iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával
történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság 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.
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- 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;
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= 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. A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar
Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.
4.1.4.2. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli
mentesítések
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás)
megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály 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, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában
közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.
4.1.4.3. A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés
szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az
elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve
nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar
Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.
Ha Ön a felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik, a jelentkezési laphoz csatolja
a szükséges oklevél fénymásolatát az eredeti bemutatása mellett. Amennyiben elmulasztja a
szükséges fénymásolat csatolását a jelentkezési laphoz, a továbbiakban nem áll módunkban,
a fenti mentességek engedélyeztetése.
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15.

A tanuló-áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja a
tanuló-áthelyezés következményei:
Ha a másik iskolánál szeretné folytatni a járművezetői tanfolyamot, erre a tanfolyam
bármely időszakában lehetősége van. Az erre szolgáló igazolás „A” részét kitöltve 3
példányban kell az iskolavezetőnek ügyfélfogadási időben leadni és mi 8 napon belül
intézkedünk. Ezért külön díjazást nem számítunk fel.

16.

Oktatási helyszín:
Elméleti oktatás helyszíne:

Szak-Instrukt Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.
Trefort Gimnázium, 1088 Budapest, Trefort utca 8.

Bü:

Budapest X. kerület, Újhegyi út 3/a-5.

Gyakorlati képzés:

Budapest XIX. kerület, Hofherr Albert út 109.
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6. hrsz.

17.

Pótórák igénylésének módja, díjai:
A pótórákat írásban kell igényelni az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Az elméleti
pótórákon való részvétel díja: 2.500 Ft/óra, a gyakorlati pótórákon való részvétel díja: 6.000
Ft/óra.
E- learning képzés esetén 4.700 Ft – 10 óra 30 nap elérhetőség

18.

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe, telefonszáma:
KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátort Felelősségű
Társaság)
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

19.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Az 5. sikertelen forgalmi
vizsga után csak akkor tehet újabb forgalmi vizsgát, ha pályaalkalmassági vizsgálaton
„járműkezelésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett. A pályaalkalmassági
vizsgálat részleteiről az oktatójától, ill. az iskola vezetésétől kaphat felvilágosítást.
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20.

Vizsgadíjak, azok megfizetésének módja
Közlekedési ismeretek és járművezetés elmélet

4.600 Ft

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga

4.400 Ft

Rutin vizsga

3.500 Ft

Forgalmi vizsga

18.500 Ft

Alapvizsgadíj összesen:

31.000 Ft

A vizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 11704007-20238300-00000000
számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla ellenében készpénzben kell
megfizetni.

21.

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások:
Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapot követően lehet a vizsgaigazolást átvenni a KAV
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Középmagyarországi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztályon (cím: 1139 Budapest, XI., Petzvál József utca 39.) személyi igazolvány,
lakcímkártya és eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása, orvosi alkalmassági meglétében.
Vizsgaigazolás átvétele nélkül 3 munkanapot sikeres forgalmi vizsgától követően
Okmányirodában, vagy Kormányablakban 4.000 Ft ellenében igényelhető a vezetői
engedély kiváltása.
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GKI tehergépkocsi-vezető alapképzés
a 2009. szeptember 9. után szerzett C kategóriás vezetői engedély és
GKI autóbuszvezető alapképzés
a 2008. szeptember 9. után szerzett D kategóriás vezetői engedély esetén
A képzés megkezdésének feltétele az érvényes C, illetve D kategóriás vezetői engedély.
Vizsgaigazolással a képzés nem kezdhető meg!
A képzés óraszáma
Elmélet:
30 óra (az elméleti tanórák időtartama 45 perc)
Tantárgyak általunk tartott óraszáma:
• Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés
10 óra
• Előírások alkalmazása
10 óra
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika
10 óra
vagy
E-learning
64 óra (60 óra egyéni felkészülés, 4 óra konzultáció)
Gyakorlat:
14 óra (a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc)
• Járművezetés közúti forgalomban (10 óra)
10 óra
• Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek
2 óra
• Járművezetés szimulátoron
2 óra
A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel.
Tandíj:
Elméleti tandíj:
Gyakorlati tandíj:
Gyakorlat pótóra díja:
Tandíj összesen:
Vizsgadíj összesen:
GKI kártya kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

23.900 Ft
55.000 Ft
5.000 Ft/óra
78.900 Ft
40.700 Ft
9.900 Ft
129.500 Ft

Vizsgadíjak, azok megfizetésének módja:
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés teszt
Előírások alkalmazása
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika
Esettanulmány
Járművezetés közúti forgalomban
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek
Járművezetés szimulátoron
Alapvizsgadíj összesen:

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
8.000 Ft
9.200 Ft
5.000 Ft
4.700 Ft
40.700 Ft

A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett
11704007-20238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési
számla ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.
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Vizsgára bocsátás feltételei:
•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
A képzés tárgyai alól felmentés nem adható. Az 1 éven belül sikeresen teljesített
vizsgarészekből adható felmentés, melyet legkésőbb a vizsgára való jelentkezésig jelezni kell
az ügyfélszolgálaton, illetve a sikeres vizsga jegyzőkönyvéről egy másolatot kell csatolni.
Oktatási helyszín:
Elméleti oktatás helyszíne:
Gyakorlati képzés:

Szak-Instrukt Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.
Trefort Gimnázium, 1088 Budapest, Trefort utca 8.
Budapest XIX. ker. ,Hofherr Albert út 109.
Budapest, XXIII. ker. Európa u. 6. B1 épület fsz.
Budapest X. kerület, Újhegyi út 3/a-5.

Pótórák igénylésének módja, díjai:
A pótórákat írásban kell igényelni az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Az elméleti
pótórákon való részvétel díja: 2.000 Ft/óra, a gyakorlati pótórákon való részvétel díja: 5.000
Ft/óra.
E-learning: 2.500 Ft (10 óra 30 nap)
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe, telefonszáma:
KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátort Felelősségű Társaság)
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A sikeres vizsga öt évig érvényes. A sikeres részvizsgát 1 éven belül nem kell megismételni,
egy éven túl a képzést és vizsgát is meg kell ismételni.
A GKI kártya kiadásával kapcsolatos előírások:
A GKI kártyát a jelentkezési lap kitöltésével egy időben kell igényelni 1 db egy évnél nem
régebbi szabvány igazolványkép leadásával az ügyfélszolgálaton. Ebben az esetben a kártya
a sikeres vizsgát követő 30 napon belül automatikusan postázásra kerül (ajánlott,
tértivevényes küldeményként) a vizsgázó jelentkezési lapon megadott értesítési címére.
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg nem igényelte a GKI kártyát, úgy azt
az érvényességi időn belül (a vizsga napjától számított 5 év) bármikor megteheti
ügyfélszolgálatunkon.
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GKI tehergépkocsi-vezető továbbképzés
a 2009. szeptember 9. előtt szerzett C kategóriás vezetői engedély, vagy már meglévő
Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány megújítása esetén és
GKI autóbuszvezető továbbképzés
a 2008. szeptember 9. előtt szerzett D kategóriás vezetői engedély, vagy már meglévő
Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány megújítása esetén
A képzés megkezdésének feltétele az érvényes C, illetve D kategóriás vezetői engedély.
Vizsgaigazolással a képzés nem kezdhető meg!
A képzés óraszáma
Elmélet:
30 óra (az elméleti tanórák időtartama 45 perc)
Tantárgyak általunk tartott óraszáma:
• Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés
10 óra
• Előírások alkalmazása
10 óra
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika
10 óra
vagy
E-learning
64 óra (60 óra egyéni felkészülés, 4 óra konzultáció)
Gyakorlat:
• Járművezetés szimulátoron

5 óra (a gyakorlati tanórák időtartama 50 perc)
5 óra

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel.
Tandíj:
Elméleti tandíj:
Gyakorlati tandíj:
Gyakorlat pótóra díja:
Tandíj összesen:
Vizsgadíj összesen:
GKI kártya kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

34.900 Ft
25.000 Ft
5.000 Ft/óra
59.900 Ft
13.800 Ft
9.900 Ft
83.600 Ft

Vizsgadíjak, azok megfizetésének módja:
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés teszt
Előírások alkalmazása
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika
Alapvizsgadíj összesen:

4.600 Ft
4.600 Ft
4.600 Ft
13.800 Ft

A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett
11704007-20238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési
számla ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.
Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj
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Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
A képzés tárgyai alól felmentés nem adható. Az 1 éven belül sikeresen teljesített
vizsgarészekből adható felmentés, melyet legkésőbb a vizsgára való jelentkezésig jelezni kell
az ügyfélszolgálaton, illetve a sikeres vizsga jegyzőkönyvéről egy másolatot kell csatolni.
Oktatási helyszín:
Elméleti oktatás helyszíne:
Gyakorlati képzés:

Szak-Instrukt Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi u. 11. Fsz.3.
Trefort Gimnázium, 1088 Budapest, Trefort utca 8.
Budapest XIX. ker. ,Hofherr Albert út 109.
Budapest, XXIII. ker. Európa u. 6. B1 épület fsz.
Budapest X. kerület, Újhegyi út 3/a-5.

Pótórák igénylésének módja, díjai:
A pótórákat írásban kell igényelni az ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Az elméleti
pótórákon való részvétel díja: 2.000 Ft/óra, a gyakorlati pótórákon való részvétel díja: 5.000
Ft/óra.
E-learning: 2.500 Ft (10 óra 30 nap)
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet megnevezése, címe, telefonszáma:
KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátort Felelősségű Társaság)
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
A sikeres vizsga öt évig érvényes. A sikeres részvizsgát 1 éven belül nem kell megismételni,
egy éven túl a képzést és vizsgát is meg kell ismételni.
A GKI kártya kiadásával kapcsolatos előírások:
A GKI kártyát a jelentkezési lap kitöltésével egy időben kell igényelni 1 db egy évnél nem
régebbi szabvány igazolványkép leadásával az ügyfélszolgálaton. Ebben az esetben a kártya
a sikeres vizsgát követő 30 napon belül automatikusan postázásra kerül (ajánlott,
tértivevényes küldeményként) a vizsgázó jelentkezési lapon megadott értesítési címére.
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg nem igényelte a GKI kártyát, úgy azt
az érvényességi időn belül (a vizsga napjától számított 5 év) bármikor megteheti
ügyfélszolgálatunkon.
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Árufuvarozó – vállalkozás szakmai irányítói alapképzés

A szaktanfolyam célja a tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti árufuvarozás belső
piacának megteremtése a közúti árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó
közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a
közúti árufuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a
szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításhoz, valamint
a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű szakmai képzettség növeli a közúti áruszállítás
ágazatának társadalmi gazdasági hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai
irányító feladatát betöltő személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai
irányítóknak, a nemzeti és nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel
egyaránt rendelkezniük kell.
A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen munkájának
magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell válnia, aki minden
szempontból alkalmas a tevékenység ellátására.
A szaktanfolyam feladata
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét
biztosítani kell, melyek a fenti célok eléréséhez szükségesek, ide értve:
• a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes
alkalmazásának az elsajátítása
• a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélése
• a közúti árufuvarozásban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és
kötelezettségek elsajátítása
• a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek
elsajátítása
• a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítása, különös
tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra.
• a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítása
• a piacra jutás feltételeit, a közúti árufuvarozási szolgáltatások, rakománykezelés és a
logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat
• a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait
• a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szocális jog, illetve az adójog közúti áruszállítással
kapcsolatos ismeretei.
Tanfolyamra jelentkezés feltételei/szükséges dokumentumok:
•

betöltött 18 életév

•

személyigazolvány, lakcímkártya

•

az Autósiskolánál megkötött Képzési Szerződés;

•

kitölti a képzéshez szükséges jelentkezési lapot;

•

első tandíj részletet befizeti;
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A képzési idő
92 óra

•

A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme

Tantárgy
típusa

Elmélet

Tantárgyak

Minimálisan
kötelező
óraszám

Jogi ismeretek

16

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

16

Munkaügyi ismeretek

8

Árufuvarozási ismeretek

24

Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

12

Vámismeretek

8

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi
ismeretek

2

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)

6

Jogi ismeretek: a tantárgy tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• vállalkozói jog ismerete
• társasági jog ismerete
• államigazgatási alapellátások
• árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények
• helyes piaci magatartás
• megfelelő piac elemzés
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek a tantárgy tanításának célja,
az alábbi ismeretek elsajátítása:
• megismerjék azon gazdasági pénzügyi szabályokat, melyek segítik hogy sikeres
vállalkozókká váljanak.
• árképzés szabályai egy – egy fuvarfeladat során felmerülő költségekkel
• adózásra vonatkozó hatályos előírások ismerete
• személyi jövedelemadó
• társasági adó
• ÁFA
• alapvető könyvelési ismeretek(adóbevallás..)
• deviza elszámolási ismeretek
• adó típusok ismerete
Munkaügyi ismeretek a tantárgy tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• Munka Törvénykönyve, fuvarozást érintő legfontosabb szabályai
• munkaviszony lehetőségei
• munkavállalói- munkáltatói jogok és kötelezettségek
• társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása
• létszámgazdálkodás
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Árufuvarozási ismeretek a tantárgy tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:

• árutovábbítási engedély
• árufuvarozási alapismertek, árufuvarozás megtervezése
• Áruátvétel, árutovábbítás
• kiszolgálás
• biztosítások
• különleges feltételekkel fuvarozható áruk
• rakodás, rakománykezelés
• logisztika
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek a tantárgy
tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• szükséges hogy megismerjék a vállalkozásban használni kívánt járműveket és
munkagépeket
• üzembe helyezés, biztonságos üzemeltetésre vonatkozó szabályok, műszaki előírások , és
betartásuk
• telephely létesítésének szabályai
• közlekedésben való részvétel szabályai,
• műszaki hibák felismerése, javítási lehetőségei, következményei
• balesetek megelőzése, elhárítása
A vizsgatárgyak megnevezése, típusai
Vizsgatárgyak megnevezése

Típusa

Jogi ismeretek

elméleti- SZEV

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
Munkaügyi ismeretek

elméleti SZEV
elméleti SZEV
elméleti SZEV

Árufuvarozási ismeretek
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

elméleti SZEV
elméleti SZEV

Vámismeretek
Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)
Jogi ismeretek

esszé
szóbeli

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
Munkaügyi ismeretek

szóbeli
szóbeli
szóbeli

Árufuvarozási ismeretek
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

szóbeli
szóbeli

Vámismeretek
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SZEV – számítógépes elméleti vizsga

Minden témakörből, 20 kérdésre kell válaszolni, melyből 10 hibapont a megengedett.
Elméleti vizsga helyszíne: Az ország területén azon KAV által engedélyezett vizsgabázisokon,
mely számítógépes terme fogad szaktanfolyami vizsgázót. ( külön táblázatban.)
Esettanulmány- esszé, melyre 120 perc áll rendelkezésre, és az elérhető maximális pontszám
120. A vizsgázó megfelelt, ha eléri a 60 pontot, vagy annál többet.
Szóbeli vizsga időtartama, tárgyanként 20 perc, 20 pontból 10 hibapont a megengedett.
Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.

Tandíj:
Tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

125.000 Ft
53.600 Ft
2.500 Ft
181.100 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat, és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 1119 Budapest Than Károly u. 3-5.
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Árufuvarozó – vállalkozás szakmai irányítói
továbbképzés
A szaktanfolyam célja a tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti árufuvarozás belső
piacának megteremtése a közúti árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó
közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a
közúti árufuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a
szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításhoz, valamint
a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű szakmai képzettség növeli a közúti áruszállítás
ágazatának társadalmi gazdasági hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai
irányító feladatát betöltő személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai
irányítóknak, a nemzeti és nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel
egyaránt rendelkezniük kell.

A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen munkájának
magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell válnia, aki minden
szempontból alkalmas a tevékenység ellátására.

A szaktanfolyam feladata
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét
biztosítani kell, melyek a fenti célok eléréséhez szükségesek, ide értve:
• a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes
alkalmazásának az elsajátítása
• a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélése
• a közúti árufuvarozásban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és
kötelezettségek elsajátítása
• a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek
elsajátítása
• a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítása, különös
tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra.
• a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítása
• a piacra jutás feltételeit, a közúti árufuvarozási szolgáltatások, rakománykezelés és a
logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat
• a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait
• a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szocális jog, illetve az adójog közúti áruszállítással
kapcsolatos ismeretei.
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A képzési idő
46 óra

•

A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme

Tantárgy
típusa

Elmélet

Tantárgyak

Minimálisan
kötelező
óraszám

Jogi ismeretek

8

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

8

Munkaügyi ismeretek

4

Árufuvarozási ismeretek

12

Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

6

Vámismeretek

4

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi
ismeretek

1

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)

3

Jogi ismeretek: a tantárgy tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• vállalkozói jog ismerete
• társasági jog ismerete
• államigazgatási alapellátások
• árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények
• helyes piaci magatartás
• megfelelő piac elemzés
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek a tantárgy tanításának célja,
az alábbi ismeretek elsajátítása:
• megismerjék azon gazdasági pénzügyi szabályokat, melyek segítik hogy sikeres
vállalkozókká váljanak.
• árképzés szabályai egy – egy fuvarfeladat során felmerülő költségekkel
• adózásra vonatkozó hatályos előírások ismerete
• személyi jövedelemadó
• társasági adó
• ÁFA
• alapvető könyvelési ismeretek(adóbevallás..)
• deviza elszámolási ismeretek
• adó típusok ismerete

35

Munkaügyi ismeretek a tantárgy tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• Munka Törvénykönyve, fuvarozást érintő legfontosabb szabályai
• munkaviszony lehetőségei
• munkavállalói- munkáltatói jogok és kötelezettségek
• társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása
• létszámgazdálkodás
Árufuvarozási ismeretek a tantárgy tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• árutovábbítási engedély
• árufuvarozási alapismertek, árufuvarozás megtervezése
• Áruátvétel, árutovábbítás
• kiszolgálás
• biztosítások
• különleges feltételekkel fuvarozható áruk
• rakodás, rakománykezelés
• logisztika
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek a tantárgy
tanításának célja, az alábbi ismeretek elsajátítása:
• szükséges hogy megismerjék a vállalkozásban használni kívánt járműveket és
munkagépeket
• üzembe helyezés, biztonságos üzemeltetésre vonatkozó szabályok, műszaki előírások, és
betartásuk
• telephely létesítésének szabályai
• közlekedésben való részvétel szabályai,
• műszaki hibák felismerése, javítási lehetőségei, következményei
• balesetek megelőzése, elhárítása
A vizsgatárgyak megnevezése, típusai
Vizsgatárgyak megnevezése
Jogi ismeretek

elméleti- SZEV

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
Munkaügyi ismeretek

elméleti SZEV

Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)
Vizsgára bocsátás feltételei:
•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

elméleti SZEV
elméleti SZEV

Vámismeretek

a tanfolyam teljesítése

elméleti SZEV
elméleti SZEV

Árufuvarozási ismeretek

•

Típusa
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esettanulmány

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.

Tandíj:
Elméleti tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

99.000 Ft
35.600 Ft
2.500 Ft
137.100 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv: KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest Than Károly u. 3-5.
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Autóbuszos személyszállító- vállalkozás és szakmai irányító
alapképesítés
A képzés célja, feladata, követelményrendszere, képzés célja,a tisztességes versenyfeltételekkel
működő közúti személyszállítás belső piacának megteremtése a közúti személyszállítói szakma
gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi
szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a közúti személyszállítók magasabb szakmai
képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság
egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű
szakmai képzettség növeli a közúti személyszállítás ágazatának társadalmi gazdasági
hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai irányító feladatát betöltő
személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai irányítóknak a nemzeti és
nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel egyaránt rendelkezniük
kell. A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen
munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell
válnia, aki minden szempontból alkalmas a tevékenység ellátására. A képzés feladata, követelmény
rendszere A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek
elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:
közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az
elsajátítását, a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a közúti
személyszállításban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és
kötelezettségek elsajátítását, szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok,
általános kötelezettségek elsajátítását,a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó
szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén
alkalmazandó szabályokra, vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek
elsajátítását, piacra jutás feltételeit, a közúti személyszállítási szolgáltatások és a logisztika
piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat, műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki
szempontjait,a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti
személyszállítással kapcsolatos ismereteit.
A képzés feladata, követelményrendszere
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának
lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:a közlekedés
zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a közúti
személyszállításban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és
kötelezettségek elsajátítását,a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok,
általános kötelezettségek elsajátítását ,a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó
szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén
alkalmazandó szabályokra,a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek
elsajátítását,a piacra jutás feltételeit, a közúti személyszállítási szolgáltatások és a logisztika
piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki
szempontjait,a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti
személyszállítással kapcsolatos ismereteit.
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A képzési idő
86 óra

•

A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme

Tantárgy
típusa

Elmélet

Minimálisan
kötelező
óraszám

Tantárgyak

Jogi ismeretek

16

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

16

Munkaügyi ismeretek

8

Személyszállítási ismeretek

24

Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

12

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi
ismeretek

2

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)

6

A vizsgatárgyak megnevezése, típusai
Vizsgatárgyak megnevezése

Típusa
elméleti- SZEV

Jogi ismeretek
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

elméleti SZEV
elméleti SZEV

Munkaügyi ismeretek

elméleti SZEV

Személyszállítási ismeretek
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)

elméleti SZEV
esszé
szóbeli

Jogi ismeretek
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

szóbeli
szóbeli

Munkaügyi ismeretek

szóbeli

Személyszállítási ismeretek
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
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szóbeli

Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj
•
SZEV – számítógépes elméleti vizsga
•
Minden témakörből, 20 kérdésre kell válaszolni, melyből 10 hibapont a
megengedett.
•
Elméleti vizsga helyszíne: Az ország területén azon KAV által engedélyezett
vizsgabázisokon, mely számítógépes terme fogad szaktanfolyami vizsgázót. ( külön
táblázatban.)
•
Esettanulmány- esszé, melyre 120 perc áll rendelkezésre, és az elérhető maximális
pontszám 120. A vizsgázó megfelelt, ha eléri a 60 pontot, vagy annál többet.
•
Szóbeli vizsga időtartama, tárgyanként 20 perc, 20 pontból 10 hibapont a
megengedett.

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint irodánkban
átvehető lesz.

Tandíj:
Elméleti tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

95.000 Ft
46.000 Ft
2.500 Ft
143.500 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv: KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Autóbuszos személyszállító- vállalkozás és szakmai irányító
továbkképzés

A képzés célja, feladata, követelményrendszere, képzés célja,a tisztességes versenyfeltételekkel
működő közúti személyszállítás belső piacának megteremtése a közúti személyszállítói szakma
gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi
szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a közúti személyszállítók magasabb szakmai
képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság
egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű
szakmai képzettség növeli a közúti személyszállítás ágazatának társadalmi gazdasági
hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai irányító feladatát betöltő
személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai irányítóknak a nemzeti és
nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel egyaránt rendelkezniük
kell. A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen
munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell
válnia, aki minden szempontból alkalmas a tevékenység ellátására. A képzés feladata, követelmény
rendszere A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek
elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:
közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az
elsajátítását, a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a közúti
személyszállításban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és
kötelezettségek elsajátítását, szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok,
általános kötelezettségek elsajátítását, a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó
szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén
alkalmazandó szabályokra, vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek
elsajátítását, piacra jutás feltételeit, a közúti személyszállítási szolgáltatások és a logisztika
piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat, műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki
szempontjait,a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti
személyszállítással kapcsolatos ismereteit.
A képzés feladata, követelményrendszere
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának
lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:a közlekedés
zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a közúti
személyszállításban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és
kötelezettségek elsajátítását,a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok,
általános kötelezettségek elsajátítását, a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó
szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén
alkalmazandó szabályokra,a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek
elsajátítását,a piacra jutás feltételeit, a közúti személyszállítási szolgáltatások és a logisztika
piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki
szempontjait,a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti
személyszállítással kapcsolatos ismereteit.
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A képzési idő
42 óra

•

A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme

Tantárgy
típusa

Elmélet

Minimálisan
kötelező
óraszám

Tantárgyak

Jogi ismeretek

8

Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

8

Munkaügyi ismeretek

4

Személyszállítási ismeretek

12

Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági
ismeretek

6

A
közúti
közlekedési
környezetvédelmi ismeretek

1

szolgáltatáshoz

kapcsolódó

3

Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)

A vizsgatárgyak megnevezése, típusai
Vizsgatárgyak megnevezése

Típusa
elméleti- SZEV

Jogi ismeretek
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

elméleti SZEV

Munkaügyi ismeretek

elméleti SZEV

Személyszállítási ismeretek
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági
ismeretek
Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgára (esettanulmány)
Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

elméleti SZEV
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elméleti SZEV
esszé

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.

Tandíj:
Tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

74.000 Ft
31.000 Ft
2.500 Ft
107.500 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett
11704007-20238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy
készpénzfizetési számla ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.
A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Személytaxis személyszállító szolgáltató alapképzés TSA
A képzés célja, a szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók a közúti közlekedési szolgáltatás
személyszállító tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátáshoz szükséges alapvető elméleti és
gyakorlati ismereteket megszerezzék; olyan szakemberekké váljanak, akik munkájuk végzése során
alkalmasak a személyszállítási tevékenység kulturált, szakszerű ellátására. A képzés feladata,
követelményrendszere A szaktanfolyam során tanulóknak a következő ismereteket kell
elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű
szakértelemmel rendelkezzenek: a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a
fuvarvállalással kapcsolatos előírásokat (fuvarvállalási kényszer, formái stb.), a kulturált
magatartást, az utassal szemben tanúsítandó magatartást, a számlaadási kötelezettséget, az
árformák, a díjszabási és díjalkalmazási ismereteket, a tevékenységhez használt berendezésekkel
kapcsolatos ismereteket, a szolgáltatás végzési helyének illetve Magyarországnak közlekedésföldrajzát és a kellő mélységű idegenforgalmi ismereteket, korszerű fedélzeti navigációs és
elektronikai rendszerek ismeretét. A szaktanfolyam feladata továbbá feleleveníteni és kibővíten a
közlekedési ismereteket, a járművezetés elméletének és gyakorlatának tudnivalóit, a
személygépkocsi biztonságos üzemeltetéséhez szükséges hibaelhárítási ismereteket, az
elsősegélynyújtás legfontosabb tudnivalói

Az alapképzésen azoknak kell részt venni, akik egy megyében kívánnak személyszállító
szolgáltatói képesítést szerezni és korábban még nem rendelkeztek ilyen képesítéssel. Beiskolázás
során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére szeretné megszerezni a képesítést, és
csak az adott megyében tehet vizsgát.

Beiskolázás feltételei:
-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya
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Oktatott tantárgyak, óraszám: 28 óra
Tantárgy
típusa

Elmélet

Gyakorlat

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

8

Speciális vezetéstechnikai ismeretek
Helyismereti jártasság és helyi
idegenforgalmi ismeretek, valamint
korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai
rendszerek ismerete
Személyszállító szerződési feltételek,
valamint a személyszállítói szolgáltató
tevékenységre vonatkozó hatósági
előírások, utas-kommunikáció
A személytaxi tartozékainak kezelése

2
8

8

2

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

Elmélet

Gyakorlat

Helyismereti jártasság és helyi
idegenforgalmi ismeretek, valamint
korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai
rendszerek ismerete
Személyszállító szerződési feltételek,
valamint a személyszállítói szolgáltató
tevékenységre vonatkozó hatósági
előírások, utas-kommunikáció
Vezetési gyakorlat

Számítógépes elmélet

Szóbeli vizsga

Számítógépes elmélet

Gyakorlati vizsga

A vizsga követelményei A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva személyszállítási fuvarfeladat szimulálását kell navigációs berendezés használata nélkül
végrehajtani. A vizsga időtartama 40 perc. Az utas felvétele során szükséges teendők elvégzésére a
rendelkezésre álló idő min. 5 perc, a közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30
perc.
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A vizsga ismeretanyaga A vizsga során a vizsgázónak szakszerűen kell kezelnie a taxi tartozékait
(a szabadjelző felhelyezése, levétele és kapcsolása, taxaméter kapcsolása, nyugtapapír befűzése,
tarifa váltása), a forgalomban történő vezetés során a taxaméter nem működtethető, a szabadjelző
letakarása vagy levétele kötelező el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási
feladatokat, ismertetni a biztonságos poggyászelhelyezés szabályait és lehetőségeit a vizsga során
használt járművön, a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a vizsgabiztos által az adott
település legjellemzőbb úti céljainak (pályaudvar, kórház, kulturális és turisztikai nevezetesség,
bevásárló központok, közoktatási intézmények, nagyobb vendéglátóhelyek) köréből kiválasztott
úti célt kell megtalálnia, gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési
képessége feleljen meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő
közlekedés követelményeinek.
A vizsgáztatás lebonyolításához – a képzéshez igazodó – olyan személygépkocsi, amely megfelel a
személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.)
Korm. rendelet 3. mellékletében foglaltaknak.
A vizsgatárgy kódja: KÖZLTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 50 kérdésből álló számítógépes
feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 50 perc. Az elérhető
maximális pontszám 70 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál
kevesebb.
A vizsgatárgy kódja: SZEMTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós
tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc. Az elérhető maximális pontszám 25
pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.
A vizsgatárgy kódja: HELYISM

A vizsga követelményei: A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli
vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket,
melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor 1 db tételt húz. A vizsga időtartama 25 perc, amiből
20 perc a felkészülési idő. A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában
kell minősíteni. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdésekben nem
rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal. A vizsga ismeretanyaga A vizsga ismeretanyaga
megegyezik a „Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű
fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek ismerete” című tantárgy ismeretanyagával.
Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:

-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj
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Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Tandíj:
Elméleti tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

28.300 Ft
24.400 Ft
2.500 Ft
55.200 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti, gyakorlati pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv: KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Személytaxis személyszállító szolgáltató továbbképzés – TST
A továbbképzésre irányuló képzésen azoknak kell részt venni, akiknek a korábban megszerzett
személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzésétől eltelt öt év, függetlenül a
korábbi képesítés lejáratának, illetve az évek során megszerzett, más megyékre vonatkozó
jogosultság megszerzésének dátumától.

Beiskolázás feltételei:
-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya
személytaxis személyszállító szolgáltató képesítés meglétét igazoló okmány

Oktatott tantárgyak, óraszám: 8 óra
Tantárgy
típusa

Elmélet

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

4

Személyszállító szerződési feltételek,
valamint a személyszállítói szolgáltató
tevékenységre vonatkozó hatósági
előírások, utas-kommunikáció

4

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet
Elmélet

Személyszállító szerződési feltételek,
valamint a személyszállítói szolgáltató
tevékenységre vonatkozó hatósági
előírások, utas-kommunikáció
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Számítógépes elmélet

Számítógépes elmélet

A vizsgatárgy kódja: KÖZLTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 50 kérdésből álló számítógépes
feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 50 perc. Az elérhető
maximális pontszám 70 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál
kevesebb.
A vizsgatárgy kódja: SZEMTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós
tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc. Az elérhető maximális pontszám 25
pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Tandíj:
Elméleti tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

19.000 Ft
9.200 Ft
2.500 Ft
30.700 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Felmentések
Az a jelentkező, aki egy éven belül személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó
képesítést szerzett és ennek során „ A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a
személyszállító szerződések szabályai” vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, mentesül a
„Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció” tantárgy hallgatása és vizsgája alól az
alapképesítés esetén.
Az a jelentkező, aki rendelkezik „D1” vagy „D” kategóriára érvényes Gépjárművezetői
Képesítési Igazolvánnyal, SGSA képzés esetén kérelmére felmenthető egyes tantárgyak hallgatása
és az azt követő vizsgája alól. Felmentés esetén a jelentkezőnek az SGSA képzés óratervében
szereplő KÖZLK és SZEMK 6 kóddal jelölt tantárgyak óraszámának 50-50%-át, valamint az
ezen tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgát kell teljesíteni.
Annak a jelentkezőnek, aki azonos időpontban, vagy legfeljebb egy éven belül kívánja
megszerezni a TST és az SGST képesítését, a „Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet” tan- és vizsgatárgy követelményeit csak egyszer kell sikeresen teljesítenie. Az egy
éven belüli sikeres vizsgaeredmény tényét a felmentési igény jelzésével együtt a jelentkezéskor kell
jelezni.

50

Személytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő képzés – TSK
A kiterjesztő képzésben történő részvétel során a már korábban megszerzett személytaxis személyszállító
szolgáltatói képesítés kerül kibővítésre a jelentkező által meghatározott megyére. A részvételhez szükséges
a korábbi képesítés érvényessége. Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik megye területére
szeretné megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát.

Beiskolázás feltételei:
-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya
személytaxis személyszállító szolgáltató képesítés érvényes meglétét igazoló okmány

Oktatott tantárgyak, óraszám: 2 óra
Tantárgy
típusa
Elmélet

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi
ismeretek, valamint korszerű fedélzeti
navigációs és elektronikai rendszerek ismerete

2

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa
Gyakorlat

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Vezetési gyakorlat

gyakorlati vizsga

A vizsga követelményei

A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva - személyszállítási fuvarfeladat
szimulálását kell navigációs berendezés használata nélkül végrehajtani. A vizsga időtartama 40
perc. Az utas felvétele során szükséges teendők elvégzésére a rendelkezésre álló idő min. 5 perc, a
közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30 perc.
Sikertelen a vizsga ha: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú
mellékletében felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, tájékozatlanságot mutat a taxi
tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy a vizsgabiztos által
meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
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A vizsga ismeretanyaga A vizsga során a vizsgázónak szakszerűen kell kezelnie a taxi tartozékait
(a szabadjelző felhelyezése, levétele és kapcsolása, taxaméter kapcsolása, nyugtapapír befűzése,
tarifa váltása), a forgalomban történő vezetés során a taxaméter nem működtethető, a szabadjelző
letakarása vagy levétele kötelező el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási
feladatokat, ismertetni a biztonságos poggyászelhelyezés szabályait és lehetőségeit a vizsga során
használt járművön, a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a vizsgabiztos által az adott
település legjellemzőbb úti céljainak (pályaudvar, kórház, kulturális és turisztikai nevezetesség,
bevásárló központok, közoktatási intézmények, nagyobb vendéglátóhelyek) köréből kiválasztott
úti célt kell megtalálnia, gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési
képessége feleljen meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és környezetkímélő
közlekedés követelményeinek. A vizsgázónak a vizsgára jelentéskor jeleznie kell, hogy mely megye
vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye megyei jogú
városában, illetve a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési hatóság jelöli
ki, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a képzőszerv biztosítja.
Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:
•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Tandíj:
Elméleti tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

16.800 Ft
9.200 Ft
2.500 Ft
27.600 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel
Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u.3-5.
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Személytaxis személyszállító szolgáltató különbözeti vizsga – TSB
Akik személytaxis személyszállítással szeretnének foglalkozni, azonban már rendelkeznek
személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel ennek a képzésnek az elvégzése
szükséges. A képzés során egy megyében történő személytaxis tevékenységre szerezhetnek
jogosultságot. A részvétel feltétele a korábban szerzett személygépkocsis személyszállító
szolgáltatói képesítés érvényessége. Beiskolázás során a tanulónak jeleznie kell, hogy melyik
megye területére szeretné megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében tehet vizsgát.

Beiskolázás feltételei:
-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya
személytaxis személyszállító szolgáltató képesítés érvényes meglétét igazoló okmány

Oktatott tantárgyak, óraszám: 4 óra
Tantárgy
típusa
Elmélet
Gyakorlat

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi
ismeretek, valamint korszerű fedélzeti
navigációs és elektronikai rendszerek ismerete

2

A személytaxi tartozékainak kezelése

2

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa
Gyakorlat

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Speciális járművezetési és utas- kiszolgálási
gyakorlat
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gyakorlati vizsga

A vizsgatárgy kódja: SPEC

A vizsga követelményei A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva személyszállítási fuvarfeladat szimulálását kell, navigációs berendezés használata nélkül
végrehajtani. A vizsga időtartama 40 perc. Az utas felvétele során szükséges teendők elvégzésére a
rendelkezésre álló idő min. 5 perc, a közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30
perc.
Sikertelen a vizsga ha: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú
mellékletében felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, tájékozatlanságot mutat a taxi
tartozékok kezelését, vagy utas-kiszolgálási feladatait illetően, vagy a vizsgabiztos által
meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved.
A vizsga ismeretanyaga
A vizsga során a vizsgázónak szakszerűen kell kezelnie a taxi tartozékait (a szabadjelző
felhelyezése, levétele és kapcsolása, taxaméter kapcsolása, nyugtapapír befűzése, tarifa váltása), a
forgalomban történő vezetés során a taxaméter nem működtethető, a szabadjelző letakarása vagy
levétele kötelező el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási feladatokat (biztonságos
poggyászelhelyezés). a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a vizsgabiztos által az
adott település legjellemzőbb úti céljainak (pályaudvar, kórház, kulturális és turisztikai
nevezetesség, bevásárló központok, közoktatási intézmények, nagyobb vendéglátóhelyek) köréből
kiválasztott úti célt kell megtalálnia, gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása,
manőverezési képessége feleljen meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és
környezetkímélő közlekedés követelményeinek. A vizsgázónak a vizsgára jelentéskor jeleznie kell,
hogy mely megye vagy a főváros területére szeretne vizsgát tenni. A vizsga a megjelölt megye
megyei jogú városában, illetve a főváros területén tehető le. A vizsga pontos helyét a közlekedési
hatóság jelöli ki, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a
képzőszerv biztosítja.

A vizsgáztatás tárgyi feltételei
A vizsgáztatás lebonyolításához olyan személygépkocsi, amely megfelel a személygépkocsival díj
ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3.
mellékletében foglaltaknak.

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:
•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj
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Tandíj:
Tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

16.800 Ft
9.200 Ft
2.500 Ft
27.600 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat, és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

55

Személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés – SGSA
A személygépkocsis személyszállító szolgáltató alapképzés megszerzéséhez szükséges
tanfolyamon azoknak kell részt venni, aki még nem rendelkeznek személygépkocsis vagy
személytaxis szolgáltatói képesítéssel.
Beiratkozás feltételei:

-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya

Oktatott tantárgyak, óraszám: 26 óra
Tantárgy
típusa

Elmélet

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

8

Speciális vezetéstechnikai ismeretek
Helyismereti jártasság és helyi idegenforgalmi
ismeretek, valamint korszerű fedélzeti
navigációs és elektronikai rendszerek ismerete
Személyszállító szerződési feltételek, valamint a
személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utaskommunikáció

2
8
8

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

Elmélet

Gyakorlat

Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási
ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek,
valamint korszerű fedélzeti navigációs és
elektronikai
Személyszállító szerződési feltételek, valamint a
személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utaskommunikáció

Vezetési gyakorlat

Számítógépes elmélet

Szóbeli vizsga

Számítógépes elmélet

Gyakorlati vizsga
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A vizsgatárgy kódja: GYAK
A vizsga követelményei A gyakorlati vizsga keretében - a vizsgabiztost, mint utast szállítva személyszállítási fuvarfeladat szimulálását kell, navigációs berendezés használata nélkül végrehajtani. A
vizsga időtartama 40 perc. A közúti forgalomban történő járművezetés időtartama min. 30 perc. A
gyakorlati vizsgát megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában kell minősíteni.
Sikertelen a vizsga ha: a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú mellékletében
felsorolt vizsga sikertelenséget okozó hibát ejt, tájékozatlanságot mutat az utas-kiszolgálási feladatait
illetően, vagy a vizsgabiztos által meghatározott úti célt nem tudja megtalálni, eltéved
A vizsga ismeretanyaga A vizsga során a vizsgázónak a járművet szabályosan és biztonságosan vezetve a
vizsgabiztos által kiválasztott úti célt kell megtalálnia, gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési
látása, manőverezési képessége feleljen meg a közúti forgalomban történő önálló, biztonságos és
környezetkímélő közlekedés követelményeinek. el kell végeznie az egyéb kapcsolódó utas-kiszolgálási
feladatokat ismertetni a biztonságos poggyászelhelyezés szabályait és lehetőségeit a vizsga során használt
járművön. A vizsga megyei jogú városban, illetve a főváros területén tehető le. A vizsga helyét a
közlekedési hatóság jelöli ki, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő vizsgajárművet a
képző szerv biztosítja.
A vizsgáztatás tárgyi feltételei A vizsgáztatás lebonyolításához – a képzéshez igazodó – olyan
személygépkocsi, amely megfelel a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. pontjában foglaltaknak.

A vizsgatárgy kódja: KÖZLTSZ
A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 50 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet
kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 50 perc. Az elérhető maximális pontszám 70 pont. A
vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál kevesebb.

A vizsgatárgy kódja: SZEMTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós
tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc. Az elérhető maximális pontszám 25
pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

A vizsgatárgy kódja: OKFI

A vizsga követelményei: A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli
vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket,
melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor egy db tételt húz. A vizsga időtartama 25 perc,
amiből 20 perc a felkészülési idő. A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1)
formában kell minősíteni. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő
kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal. A vizsga ismeretanyaga A vizsga
ismeretanyaga megegyezik a „Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános
idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek
ismerete” című tantárgy ismeretanyagával.
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Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:
•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Tandíj:
Tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

28.300 Ft
24.400 Ft
2.500 Ft
55.200 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti, gyakorlati pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapets, Than Károly u. 3-5.
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Felmentések
Az a jelentkező, aki egy éven belül személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó
képesítést szerzett és ennek során „A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a
személyszállító szerződések szabályai” vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, mentesül a
„Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció” tantárgy hallgatása és vizsgája alól az
alapképesítés esetén.
Az a jelentkező, aki rendelkezik „D1” vagy „D” kategóriára érvényes Gépjárművezetői
Képesítési Igazolvánnyal, SGSA képzés esetén kérelmére felmenthető egyes tantárgyak hallgatása
és az azt követő vizsgája alól. Felmentés esetén a jelentkezőnek az SGSA képzés óratervében
szereplő KÖZLK és SZEMK 6 kóddal jelölt tantárgyak óraszámának 50-50%-át, valamint az
ezen tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgát kell teljesíteni.
Annak a jelentkezőnek, aki azonos időpontban, vagy legfeljebb egy éven belül kívánja
megszerezni a TST és az SGST képesítését, a „Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet” tan- és vizsgatárgy követelményeit csak egyszer kell sikeresen teljesítenie. Az egy
éven belüli sikeres vizsgaeredmény tényét a felmentési igény jelzésével együtt a jelentkezéskor kell
jelezni.
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Személygépkocsis személyszállító szolgáltató továbbképzési
vizsga – SGST

Beiratkozás feltételei:
-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya
személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés meglétét igazoló okmány

Oktatott tantárgyak, óraszám: 8 óra
Tantárgy
típusa

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

4

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a
személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utaskommunikáció

4

Elmélet

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet

Elmélet

Személyszállító szerződési feltételek, valamint a
személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utaskommunikáció

Számítógépes elmélet

Számítógépes elmélet

A vizsgatárgy kódja: KÖZLTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 50 kérdésből álló számítógépes
feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 50 perc. Az elérhető
maximális pontszám 70 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 7, vagy annál
kevesebb.
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A vizsgatárgy kódja: SZEMTSZ

A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós
tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc. Az elérhető maximális pontszám 25
pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy annál kevesebb.

Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Tandíj:
Elméleti tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

19.000 Ft
9.200 Ft
2.500 Ft
30.700 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Felmentések
Az a jelentkező, aki egy éven belül személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó
képesítést szerzett és ennek során „A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a
személyszállító szerződések szabályai” vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, mentesül a
„Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció” tantárgy hallgatása és vizsgája alól az
alapképesítés esetén.
Az a jelentkező, aki rendelkezik „D1” vagy „D” kategóriára érvényes Gépjárművezetői
Képesítési Igazolvánnyal, SGSA képzés esetén kérelmére felmenthető egyes tantárgyak hallgatása
és az azt követő vizsgája alól. Felmentés esetén a jelentkezőnek az SGSA képzés óratervében
szereplő KÖZLK és SZEMK 6 kóddal jelölt tantárgyak óraszámának 50-50%-át, valamint az
ezen tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgát kell teljesíteni.
Annak a jelentkezőnek, aki azonos időpontban, vagy legfeljebb egy éven belül kívánja
megszerezni a TST és az SGST képesítését, a „Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet” tan- és vizsgatárgy követelményeit csak egyszer kell sikeresen teljesítenie. Az egy
éven belüli sikeres vizsgaeredmény tényét a felmentési igény jelzésével együtt a jelentkezéskor kell
jelezni.
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Személygépkocsis személyszállító szolgáltató különbözeti képzés –
SGSK
Azok részvétele indokolt a személygépkocsis különbözeti képzésen, akik korábban már szereztek
személytaxis szolgáltatói képesítést. Feltétel a korábban szerzett személytaxis szolgáltatói
képesítés érvényessége.

Beiratkozás feltételei:
-

betöltött 21. életév
érvényes 2 éves B kategóriás vezetői engedély megléte
érvényes személyigazolvány
érvényes lakcímkártya
személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés érvényes meglétét igazoló okmány

Oktatott tantárgyak, óraszám: 2 óra
Tantárgy
típusa
Elmélet

Tantárgy megnevezése

Minimális kötelező
óraszám

Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási
ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek,
valamint korszerű fedélzeti navigációs és
elektronikai rendszerek ismerete

2

Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa
Elméleti vizsga

Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgatárgy fajtája

Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási
ismeretek, általános idegenforgalmi ismeretek,
valamint korszerű fedélzeti navigációs és
elektronikai

Szóbeli vizsga

A vizsgatárgy kódja: OKFI

A vizsga követelményei: A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli
vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket,
melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor egy db tételt húz. A vizsga időtartama 25 perc,
amiből 20 perc a felkészülési idő. A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1)
formában kell minősíteni. Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő
kérdésekben nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal. A vizsga ismeretanyaga A vizsga
ismeretanyaga megegyezik a „Országos közlekedés-földrajzi és térképolvasási ismeretek, általános
idegenforgalmi ismeretek, valamint korszerű fedélzeti navigációs és elektronikai rendszerek
ismerete” című tantárgy ismeretanyagával.
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Sikeres vizsga után a KAV kiállítja az okmányt, majd értesítjük az ügyfelet arról, amint
irodánkban átvehető lesz.
Munkába való álláshoz még a következő okmányok szükségesek:
-

PÁV II
orvosi alkalmassági I. fokú 2. csoportos

Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Tandíj:
Tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

22.000 Ft
3.000 Ft
2.500 Ft
27.500 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti, gyakorlati pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Felmentések

Az a jelentkező, aki egy éven belül személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozó
képesítést szerzett és ennek során „A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a
személyszállító szerződések szabályai” vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, mentesül a
„Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre
vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció” tantárgy hallgatása és vizsgája alól az
alapképesítés esetén.
Az a jelentkező, aki rendelkezik „D1” vagy „D” kategóriára érvényes Gépjárművezetői
Képesítési Igazolvánnyal, SGSA képzés esetén kérelmére felmenthető egyes tantárgyak hallgatása
és az azt követő vizsgája alól. Felmentés esetén a jelentkezőnek az SGSA képzés óratervében
szereplő KÖZLK és SZEMK 6 kóddal jelölt tantárgyak óraszámának 50-50%-át, valamint az
ezen tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgát kell teljesíteni.
Annak a jelentkezőnek, aki azonos időpontban, vagy legfeljebb egy éven belül kívánja
megszerezni a TST és az SGST képesítését, a „Közlekedési, hibaelhárítási ismeretek és
vezetéselmélet” tan- és vizsgatárgy követelményeit csak egyszer kell sikeresen teljesítenie. Az egy
éven belüli sikeres vizsgaeredmény tényét a felmentési igény jelzésével együtt a jelentkezéskor kell
jelezni.
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Személytaxis és a személygépkocsis személyszállító vállalkozó –
STVA

A képzés célja, feladata, követelményrendszere
A képzés célja
A szaktanfolyam célja a személytaxis es személygépkocsis személyszállító vállalkozások szakmai
iranyítására olyan szakemberek képzése es felkészítése, akik megfelelő módon ismerik a
munkájukhoz kapcsolódó jogszabályi hátteret, szakmai előírásokat és meg tudnak felelni az adott
vállalkói környezet kihívásainak.
A képzés célja továbbá, hogy a tanfolyamon résztvevőket olyan használható tudással ruházza,
amely mind elméleti, mind gyakorlati síkon elősegíti a modem vállalkozásokkal szemben
támasztott elvárásoknak való megfelelést. A képzés során a tanulók elmélyülhetnek a vállalkozói
életben nélkülözhetetlen általános ismeretekben, a vállalkozás sikeres működtetéséhez szükséges
munkáltatói ismeretekben, elsajátítják a szükséges számviteli és pénzügyi eljárásokat és
feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos szakmai ismereteket.
A képzés feladata, követelményrendszere
A szaktanfolyam során a tanulóknak a következő ismereteket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük
annak érdekeben, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:
• általános vállalkozói ismeretek,
• vállalkozással kapcsolatos gazdasagi ismeretek,
• penzügyi, adózási ismeretek,
• vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek,
• személyszállítást érintő jogszabályi ismeretek,
• szemelyszállító szerződések szabályai.
Oktatott tantárgyak, óraszám: 36 óra

Tantárg
y típusa

Minimálisan
kötelező
óraszám

Tantárgy megnevezése

Vállalkozással kapcsolatos
adózási ismeretek

gazdasági,

penziigyi,

16

Általános vállalkozói ismeretek

6

Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek

6

A személyszállítást érintő jogszabály ismeretek, a
személyszállító szerződések szabályai

8

Elmélet
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Vizsgakövetelmények:
Vizsgatárgy
típusa

Elmélet

Vizsgatárgyak

Vizsgatárgy fajtája

Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, pénügyi,
adózási ismeretek

Számítógépes
elméleti

Általános vállalkozási ismeretek

Számítógépes
elméleti

Vállalkozással
ismeretek

kapcsolatos

munkaügyi

Számítógépes
elméleti

A
személyszállíást
érintő
jogszabály
ismeretek, a személyszállító szerződések
szabályai

Számítógépes
elméleti

Esettanulmány

Esettanulmány

A vizsgatárgy kódja: GAZDTSZ
A vizsga követelményei
A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen
megoldani. A vizsga időtartama 25 perc.
Az elérhető maximális pontszám 25 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy
annál kevesebb.

A vizsgatárgy kódja: VÁLLTSZ
A vizsga követelményei
A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen
megoldani. A vizsga időtartama 25 perc.
Az elérhető maximális pontszám 25 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy
annál kevesebb.

A vizsgatárgy kódja: MUNKTSZ
A vizsga követelményei
A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen
megoldani. A vizsga időtartama 25 perc.
Az elérhető maximális pontszám 25 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy
annál kevesebb.
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A vizsgatárgy kódja : SZSZJTSZ

A vizsga követelményei
A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen
megoldani. A vizsga időtartama 25 perc.
Az elérhető maximális pontszám 25 pont. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 5, vagy
annál kevesebb.

A vizsgatárgy kódja: ET

A vizsga tteljesítéséhez 3 feladatot kell a vizsgázóknak esszé formájában kifejteni a négy
vizsgatárggyal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.
Az esettanulmány kitöltesere fordítható idő 30 perc. Az elérhető maximalis pontszám 30 pont,
melyből a sikeres vizsgához legalább 15 pontot kell elémi.

Vizsgára bocsátás feltételei:

•

a tanfolyam teljesítése

•

befizetett vizsgadíj

•

befizetett tandíj

Tandíj:
Tandíj:
Vizsgadíj:
Okmány kiállítása:
Tandíj vizsgadíjjal együtt:

40.000 Ft
26.400 Ft
2.500 Ft
68.900 Ft

Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat, és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett 1170400720238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési számla
ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.

A hiányzás pótlásának módja:
Elméleti, gyakorlati pótórákon való részvétel

Felügyeleti szerv:
KAV- Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
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Felmentések
Felmenést adó képesítések a szakmai irányítói képesítés megszerzéséhez szükséges egyes
vizsgatárgyakra vonatkozó vizsgakötelezettség alól
1. Vállalkozással kapcsolatos gazdasági, penzügyi, adózási ismeretek:
• alkalmazott közgazdaságtan alapképzási szak, vagy közgazdasági egyetemi szintű
szak, vagy
• általános közgazdasági főiskolai szintű szak, vagy
• közgazdász szakmérnök szakirányú továbbképzési szak - gazdasági mérnök,
• pénzügyi és számvitel alapképzési szak, vagy
• penzügyi egyetemi szintű szak, vagy
• penzügyi főiskolai szintű szak, vagy számviteli főiskolai szintű szak, vagy
• penzügyi mesterkepzési szak, vagy
• számvitel mesterképzési szak:
- gazdálkodási mérnök,
- könyvvizsgálókönyvszakértő
2. Áltálanos vállalkozói ismeretek:
• jogász egyetemi szintű szak, vagy
• jogász mesterképzési szak.
3. Vállalkozással kapcsolatos munkaügyi ismeretek:
Egyetemen vagy főiskolan szerzett alábbi végzettségek:
• munkaügyi es társadalombiztosítási igazgatási alapkepzési szak, vagy
• társadalombiztosítás főiskolai szintű szak, vagy
• társadalombiztosítási szakirányú továbbképzési szak, vagy
• munkaügyi kapcsolatok főiskolai szintű szak, vagy
• munkaügyi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak, vagy
• egészségbiztosítási főiskolai szintű szak, vagy
• jogi egyetemen szerzett jogász végzettség.
4. A szemelyszallítást érintő jogszabály ismeretek, a személyszállító szerződések szabályai:
• szakirányú okleveles közlekédésmérnök. vagy
• szakirányú közlekedésmérnök, vagy
• közlekedésmérnök alapképzési szakon szerzett diploma, vagy
• kozlekedésmérnök mesterképzési szakon szerzett diploma, vagy
• az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés:
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,
forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.
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Önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzése.
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte,
rendelkezik a kezelni kívánt géphez szükséges OKJ-s bizonyítvánnyal
2 db. személyi igazolvány kép (szabvány szerint)
első tandíj részlet befizetése;
kitöltött jelentkezési lap;
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása,
személyigazolvány, lakcímkártya
A képzés bemutatása
A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a
jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban –
gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal
kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.
A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal,
szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan
ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.
A szaktanfolyamon kötelező a részvétel.
Gépkezelői szaktanfolyam szervezésének tárgyi feltételei
A gyakorlati tárgyak oktatásához:
a) működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem,
időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező valamely
gépcsoportba tartozó gép, amely megfelel a tanuló által választott gépcsoportnak,
b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű
használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép
kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különböző
tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hőmérsékletet kell biztosítani,
amely belül van a gép üzemszerű használatához engedélyezett hőmérséklet tartományon,
c) a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) részére
a gép kezeléséhez (karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital.
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Az oktatás ismeretanyaga
Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása
A gép üzembe helyezése
Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása)
Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges)
A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása

Vizsgára bocsátás feltételei:
Gyakorlati vizsga
tandíj, vizsgadíj befizetése
a tanfolyam elméleti és gyakorlati részének elvégzése.

Képzés óraszámai:

Minimálisan kötelező óraszám: 4 óra,1 óra elmélet/3 óra gyakorlat gépcsoportonként.
Elmélet

Óraszám

Tűz és munkavédelem

1 óra

Gyakorlat/ gépcsoport

Vezetési gyakorlat

Óraszám

3 óra

Az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagyobb óraszámban is oktathatók az
egyes témakörök, az itt szereplő óraszámokat kötelezően előírt minimumnak kell tekinteni. A
szaktanfolyam során figyelembe kell venni az utóbbi évek technológiai, környezeti változásait. A
„Szakirányú munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek a gyakorlatban” című gyakorlati
tantárgyat minden gépcsoport esetében csoportos gyakorlati oktatás keretében kell megvalósítani.
Képzés és vizsga díjai:
Első gépcsoport:
Vizsgadíj

Képzés díja

5.000 Ft

25.000 Ft

Jogosítvány kiállítás
díja
3.300 Ft

Összesen
33.300 Ft

További gépcsoportok: vizsgadíj 5.000 Ft/ gépcsoport, a képzés díja 10.000 Ft/ gépcsoport
A gyakorlások és a vizsgák alkalmával megfelelő öltözékben kell megjelenni. Munkagépeket az
Iskola biztosít Tanulói részére.
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VIZSGAKÖVETELMÉNY:
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke gépcsoportonként - a gyakorlati oktatóval
történt egyeztetés alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal. A gyakorlati vizsga
időtartama gépcsoportonként 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően. A gyakorlati
tantárgyból a vizsgázót a vizsgabizottság vizsgáztatja a gyakorlati oktató jelenlétében.
A VIZSAG SIKERESSÉGE, PONTOZÁSI RENDSZERE:
Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul,
megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti. Értékelése a jegyzőkönyvben „M”.
Sikertelen a vizsga, ha:


a jelölt a feladatot csak részben teljesíti, vagy



a gép kezelő-szerveit nem megfelelően kezeli, vagy



a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt
okoz,



vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna.

Ebben az esetben a jegyzőkönyvbe „1” (bekarikázva) kerül. Amennyiben a gyakorlati vizsga
sikertelen, a jelölt leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb gyakorlati vizsgát.

Oktatás helyszíne: a megrendelő igénye szerint változó.
Felügyeleti szerv: KAV – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
1119 Budapest Than Károly u. 3-5.
Tandíj, vizsgadíjak, pótvizsgadíjak és azok megfizetésének módja:
A tandíjat, vizsgadíjat és pótvizsgadíjat a Szak-Instrukt Kft. OTP Nyrt-nél vezetett
11704007-20238300-00000000 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénzfizetési
számla ellenében irodánkban készpénzben kell megfizetni.
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A gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos előírások:
Aki a vizsga kötelezettségeit valamennyi vizsgatárgyból teljesítette, gépkezelői jogosítványt kap.
A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását a
vizsgaközpont végzi, a vizsgákról készült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a
gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A sikeresen vizsgázók részére a vizsgaközpont
a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki.

Budapest, 2020.01.20.

……………………………….

Fitos Sándor Iskolavezető
10383

73

