
TÁJÉKOZTATÓ  
  
  
  

1. Kobela Autósiskola  
    Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét, Géza Fejedelem krt. 39.  

  
2. Kobela János egyéni vállalkozó  
  

3. Vállalkozás nyilvántartási száma: 922520  
  

4. Iskolavezető: Kobela János László  
• Telefon: 20/942-99-86  
• E-mail cím: kobela001@gmail.com 

  
5. Ügyfélfogadó hely:  
  

6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 1.  
            Ügyfélfogadás időpontja:   
            Hétfő – péntek: 8:00 – 17:00  

                        
             Telefonszám: 76/ 48 – 48 – 49  
                70/ 366 – 14 – 37  
             Email cím: info@kobela.hu  
             Weboldal: www.kobela.hu  

  
6. Oktatási helyszínek:  
  

Elméleti oktatás:  

            Kecskemét, Hornyik János krt. 1.  

     Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39.  

  
Gyakorlati oktatás:  6000 Kecskemét, Kaffka Margit utca  

  
                    Bü oktatás:   

           6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39.  
  

               6100 Kiskunfélegyháza, Külterület 075/9 hrsz.  
  

7. A tanfolyamra való felvétel módja:    
  

A tanfolyamra történő felvétel a jelentkezési lap kitöltésével (a hátoldalon lévő tudnivalók 
figyelembe vételével) az alábbi feltételek teljesülése esetén történik:  

- Orvosi alkalmassági igazolása  

- Már meglévő vezetői engedély esetén annak másolata  

- Írásos szerződés megkötése (fiatalkorú szerződését a törvényes képviselőnek alá kell írnia)  



- Közlekedésbiztonságilag alkalmas  

  
8. Orvosi alkalmassági vizsgálat- a „AM” és „T” kategóriát kivéve- szükséges. Saját 

jármű használatához 1. csoportú, munkakör betöltéséhez 2. csoportú és PÁV II.-III., 
megkülönböztetett jármű vezetéséhez 2. csoportú és PÁV I. szükséges.  C, C+E, D 
kategóriás képzéshez 2. csoportú orvosi alkalmassági szükséges.  

  
9. A tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként:  
  

A tanfolyamra történő felvétel az ügyfélfogadó irodában személyesen a jelentkezési lap 
kitöltésével, írásos szerződés aláírásával történik./ fiatalkorú szerződését a törvényes képviselővel 
alá kell íratni. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a  24/2005 
GKM rendelet 10. § (4) bekezdésben szereplő feltételek alapján igazolhatja: 

a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori 
címmel, 
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány 
ba) eredeti példányával, 
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, 

bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a 
hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában 
szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy 

bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által 
hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, 
tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által 
kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy 
oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi. 

 Illetve az orvosi alkalmassági igazolást nem szükséges a jelentkezésnél bemutatni, de az 
elméleti vizsgára bocsátásnak továbbra is feltétele az orvosi alkalmasságot igazoló vélemény.  

A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott 
életkort betöltötte, vagy tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb vagy 
közoktatási intézményben végzett képzés esetén annál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb.  

Vizsgára az bocsátható, aki „AM” és „T” kategória esetében írni és olvasni tud, gépjármű 
kategóriák esetében legalább 8. osztállyal rendelkezik. „C” kategóriához „B” kategóriával, „D” 
kategóriához „C” kategóriával kell rendelkezni.  

Közlekedésbiztonságilag alkalmasnak kell lenni, csak az elvégzett elméleti tanfolyam, illetve az 
esetleges hiányzás pótlását követően lehet az elméleti vizsgára jelentkezni.  

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:  

A vizsgaigazolást a KAV adja ki sikeres forgalmi vizsga után, amelyet a sikeres vizsgát követő 
három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság 
részére. Egészségügyi ismeretek igazolása, illetve a felmentés igazolása, valamint az alapfokú 
iskolai végzettség igazolása (eredeti vagy iskola által hitelesített bizonyítvány leadása).  
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Amennyiben mindkét kategóriát nálunk végzi el.  
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Vizsgaköltség  
 
 

 
 
 

  
KATEGÓRIA  

   
VIZSGA TÍPUSOK  

   
Összesen  

 
Kresz vizsga  Járműkezelés (rutin) vizsga  

Forgalmi vizsga költség 
(vizsgadíj + vizsga óra díj)  

AM  4.600  3.600  3.600 + 4.000  15.800 Ft  
A, A1, A2, A2 (A1 2 év +), A (A2 

2 év +), A (A1 2 év +)  
4.600  4.700  11.000 + 5.000  25.300 Ft  

 
                   B, 

                  A1 B-vel 
          4.600  -  11.000 + 5.600  21.200 Ft  

A2 (A1 2 év -), A (A2 2 év -),  
A (A1 2 év -)  -  4.700  11.000 + 5.000  20.700 Ft  

  
  

Vizsgadíjak nagykategória  
  

Kategória  Köz. Alapism.  Szerk. és 
üzemelt.  

Munkavéd 
elem  Biz. Üzem.  Rutin  Forgalom  Összesen  

B+E  4.600  4.600  4.600  4.400  3.500  11.000   32.700 Ft  
C  4.600  4.600  4.600  4.400  3.500  11.000   32.700 Ft  

C+E  4.600  4.600  -  4.400  3.500  11.000   28.100 Ft  
D  4.600  -  -  4.400  3.500  18.500   31.000 Ft  
T  4.600  -  4.600  4.400  3.500  3.600  20.700Ft  

Elsősegély tanfolyam és vizsgadíj: 20.000 Ft�� 
�Annak a tanulónak, akinek van már bármilyen kategóriából jogosítványa, vagy egészségügyi végzettséggel rendelkezik, 
annak nem kell az elsősegély tanfolyamot elvégeznie!   



10. Az elméleti oktatás lehet tantermi vagy e-learning formátumú. Tantermi 
elméleti oktatás:  

Az elméleti oktatás tanóráinak ideje 45 perc.  

Az elméleti képzések folyamatosan indulnak, általában a tanórák heti három alkalommal, az esti 
órákban vannak.  

Az elméleti képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak kötelező óraszámának 
10%-nál kevesebbet hiányzott a tanuló! Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása 
érdekében az iskola által felkínált pótórán is részt vehet, vagy egy másik hasonló tanfolyamon is 
pótolható. Az e-learninges képzésnél felmerülő pótórák igénylését és díját minden esetben a 
képzőszervnél kell jelezni és megfizetni. 

Elméleti képzés e-learninggel:  
Egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy 
informatikai rendszer, úgynevezett képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, 
röviden LMS) közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére, ahol csupán egy web böngészőre 
van szükség.  

  

Képzés neve  

Tananyagban 
eltölthető és 

képzésre  
fordítható idő  

(óra/nap)  

Pótképzésre 
fordítható idő  

(óra/nap)  

A kategória képzés  90/365  10/15  

B kategória képzés  90/365  10/15  

„A1” kategóriás motorkerékpár (érvényes „B” 
kategóriával) képzés  

90/365  10/15  

AM kategória képzés  90/365  10/15  

A2 kategóriás képzés  90/365  10/15  

A1 kategóriás képzés  90/365  10/15  

C kategória képzés  90/365  10/15  

C+E kategóriás képzés  90/365  10/15  

B+E kategóriás képzés  90/365  10/15  

D kategóriás képzés  90/365  10/15  

  
Az e-learning képzés adminisztrációját az autósiskola végzi.  

Az elméleti vizsgára csak az a hallgató bocsátható aki:  

 A kötelezően előírt óraszámú elméleti foglalkozásokon rész vett.  
 E-learning képzésének sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás került kiállításra.  
 Az előírt életkort betöltése előtt három hónappal.  
 Járművezetéstől nincs eltiltva, vagyis közbiztonságilag alkalmas.  
 Egészségügyileg megfelel.  

  



A tanulónak a tanfolyam kezdetétől (első előadás dátuma) számított 9 hónapon belül meg kell 
kezdenie vizsgáit, illetve ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti 
vizsgát kell tennie. Ezen határidőkön túl, a tanuló elméleti vizsgára csak akkor bocsátható, ha az 
elméleti képzést megismételte.  
  
A sikeres elméleti vizsga után kezdődhet a gyakorlati képzés.  
  

11. Választható járműtípusok:       „AM”  kat.  robogók (50 cm3)   
            SIMSON S51,   

  
                                                     „A1” kat   125 cm³ (Honda GC 125)  
  

„A2” kat.  min. 650cm³ max. 35kw (Kawasaki ER5)  
                                              
                                                      „ A” kategória 649 cm³ 53 kw (KAWASAKI  ER6-n)   

  
B kategória:  OPEL CORSA, VW. GOLF,  KIA RIO  

SUZUKI SWIFT  
  

           B+E kategória:  Mercedes Vito + egyedi utánfutó  
  
C kategória: MAN TGL  

                        Mercedes Atego   
  

           C+E kategória: MAN TGL + pótkocsi,   
                   Mercedes Atego + pótkocsi  

                    
D kategória: Ikarus 415.27, MAN A01  
            

           T kategória: Zetor 60-11  
  
  

Oktatót- és az iskola által felkínáltak közül- kocsi típust választani, és azon a járművön vizsgázni, 
amelyiken tanult.    
A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása olyan érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező 
járművel végezhető, amely megfelel a 24/2005 (IV. 21.) számú GKM rendelet 5. mellékletben 
meghatározott további műszaki feltételeknek, és erről a közlekedési hatóság a 6. melléklet szerinti 
tartalommal „oktató jármű” igazolást állít ki. A trolibuszra, a motorkerékpárra és a segédmotoros 
kerékpárra vonatkozóan nem kell „oktató jármű” igazolást kiállítani. 

  
A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni- és ésszerű határok között- kérni, hogy a 
tanulóváltás a lakása, ill. a munkahelye közelében legyen.  

  
Az alapoktatás során egy nap maximum 2 tanórán, a főoktatás folyamán maximum 4 tanórán vehet 
részt a hallgató. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perc, melyet 10 perc szünet követ. 2 tanórát 
lehet egyben is tartani, megszakítás nélkül.  

  
12. Amit a vizsgáról tudni kell:  

  
Sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a gyakorlati vezetés képzése, melynek első része 
az alapoktatást követően – B kategóriát kivéve - járművezetési, illetve rutin vizsgával zárul.  AM  



A1  A2  A  kategóriák esetében a sikeres járműkezelési ,  BE  C  CE  D  T kategóriák esetében 
pedig a sikeres rutin vizsgát követően kezdhető a főoktatás. A főoktatás forgalmi vizsgával zárul.  
C  D  BE  CE T kategóriáknál a forgalmi vizsga előfeltétele, hogy a tanuló sikeres Bü (biztonsági 
ellenőrzés és üzemeltetés) vizsgát tegyen.  

  
Amennyiben a hallgató a sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül azonos kategóriában a 
forgalmi vizsgákon 5 alkalommal sikertelenül vizsgázott, rendkívüli pályaalkalmassági 
vizsgálaton kell részt vennie. Ha ott „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést 
szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli 
pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.  

  
Amennyiben a hallgatónak a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számítva 2 éven belül nem tesz 
sikeres forgalmi vizsgát, úgy csak ismételt beiskolázást követően jelenthető vizsgára.   

  
Minden vizsgának (elméleti, gyakorlati) feltétele a közlekedésbiztonsági alkalmasság.  
  
 13. A tandíj befizetésének módja:  
  
  Részletfizetési és egyösszegű befizetés.  
  

A tanfolyam és vizsgadíjak részletre fizethetők, melyeket az ügyfélfogadó irodában kell fizetni,  
esedékességük a tanfolyam indulásától és a felkészültségtől függ.  Az alapoktatás és a főoktatás 
díját az utolsó vizsgáig kell befizetni.  

 
14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli felmentés feltételei:  

  
Az elsősegély-nyújtási ismeretek igazolása a Vöröskereszt feladata ill., ha a jelentkező 1984. után 
vizsgázott bármilyen járműfajtából, vagy Egészségügyi Szakirányú végzettsége van, felmenthető. 
Felmentés a végzettséget igazoló hitelesített bizonyítvány fénymásolatával, ill. az eredeti 
végzettséget igazoló okirat bemutatásával érhető el. Ezen dokumentumok a jogosítvány 
kiállításához elengedhetetlenek, így a kormányablakban szükséges őket bemutatni. 

  
Az elméleti tantárgyak hallgatása alól - mozgássérültek, a magyar nyelvet nem beszélők és a 
siketek - felmenthetők. A felmentést az iskola vezető engedélyezi az érvényben lévő rendeletek 
alapján.  

  
Továbbá:  
  

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az "A2", "A" és "B" kategória, továbbá az 
"A1" alkategória kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az 
iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés 
alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz 
való csatolásával történik. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését 
tanúsító okirat és a korábban szerzett vezetői engedély (járművezetői engedély, járművezetői 
igazolvány) esetében is.  
A vizsgakötelezettség alóli mentesítést az illetékes közlekedési hatóság a jelentkezési lapra tett 
bejegyzéssel engedélyezi.  
  
Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések 
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 üzembentartó 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.  
  

 A "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tan- és 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.  
Mentesítések a "Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás" tan- és vizsgatárgy alóli mentesítések  
- 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 -e után tett sikeres vizsga a  
"Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás" vizsgatárgyból.  
  
Egyéb mentesítések  
 Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti, aki a Magyar Honvédségnél (Magyar 
Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM-HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére 
történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély 
kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM együttes rendeletben meghatározott- csak 
katonai járművek vezetésére jogosító - "C" vagy "E" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. 
A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből 
érvényes katonai vezetői engedélye van. Az 1993. január 1 -e után kiadott "E" kategóriás katonai 
vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig jogosít a tanfolyammentes vizsga letételére.  
A mentesítést a felügyelet a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa 
hitelesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi.  
  
15. Gyakorlati vizsgára bocsátható:  
  
Sikeres elméleti vizsga elvégzése után:  
Életkorát a jogszabályban előírtaknak megfelelően betöltötte. / kivéve az AM kategória JK vizsgát 
/13év 9 hónap/.  
  
A tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, a jogszabályban 
előírt kilométert levezette.  

  
A vizsgadíjat befizette.  

  
Az autósiskola jogosult az elméleti, gyakorlati oktatást alvállalkozó bevonásával közvetített 
szolgáltatásként teljesíteni.  

  
16. A tanuló áthelyezése, és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló 

áthelyezés következményei:  
  
Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átigazolni, akkor ezt 
az iskolavezetőnek jeleznie kell. Az iskolavezetőnek kötelessége a képzési igazolás nyomtatványt 
3 munkanapon belül kitölteni és a tanulónak átadnia, vagy a befogadó képzőszerv részére 
elküldeni. A tanuló áthelyezőnek tartalmaznia kell a tanuló adatait, az eddigi oktatások óraszámait 
és a sikeres illetve sikertelen vizsgái időpontját. A tanuló áthelyező kitöltését az iskolavezető 
semmilyen körülmények között nem akadályozhatja, és nem tagadhatja meg. Az áthelyező 3 
példányban kerül kitöltésre, 1 példány marad a képzőszervnél.  Abban az esetben, ha a kérvényező 
fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek / a  törvényes  képviselőnek  / alá kell  írnia.  

  
17. Oktatás helyszíneinek címei:  
  
 Elméleti oktatás: Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39.  

       Kecskemét, Hornyik János krt. 1.         
  
 
 
 



 Bü oktatás:  
6000 Kecskemét, Géza Fejedelem krt. 39.              
6100 Kiskunfélegyháza, Külterület 075/9 hrsz.  

  
 Tanpálya :  Kecskemét, Kaffka  Margit  utca   
  
  
18. Gyakorlati pótórák igénylésének módja:  
   
A kötelező gyakorlati óraszámon fölül a hallgatónak joga van pótórát venni, melynek időpontját   
az oktatóval kell leegyeztetnie. A pótóra díjat az árlista alapján az aktuális óradíjjal megegyező 
összeget az ügyfélfogadó irodában kell befizetnie.  
 
  
  
19. Felügyeleti szerv: KAV  
  
    Kecskemét, Szent  István  krt. 19/A  
  
    Telefon: 76/512-400  
  

  
20. A vizsgázó jogai , és kötelességei:  
  
A képzés megkezdése előtt tájékozódni, megismerni és átvenni a képzőszerv tájékoztató    tételeit.  
  
Gyakorlati vezetésre pontosan, vezetésre képes állapotban, megfelelő öltözékben köteles 
megjelenni. Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 24 órával előbb lemondani.  
  
A sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az                   
összes vizsgáját befejezze.   
  
A képzést megszakítani, és a pénzét a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a              
tanfolyam  elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.  
   
  
A  tanuló kötelezettségei:  
  

A tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt befizetni.  
A képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit betartani.  
Az  elméleti,  gyakorlati  foglalkozásokon józan  kipihent állapotban megjelenni, továbbá 
a motoros  kategóriás tanulóknak a gyakorlati  oktatáson és a vizsgák  alkalmával  
megfelelő öltözetben/ erős anyagból készült, nem bőszárú, hosszú  nadrág, és dzseki, 
magas szárú cipő, kesztyű, szemüveg, térd-, könyök- és gerincvédő stb./ kell részt  venni.  

  
A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni – és ésszerű határok között- kérni, 
hogy a tanulóváltás a lakása, ill. a munkahelye közelében legyen.  

  
Oktatót- és az iskola által felkínáltak közül kocsi típust választani és azon a járművön 
vizsgázni, amelyiken tanul.  

  



A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni.  
Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.  
Mulasztásait, hiányzásait pótolni. Munka és tűzvédelmi oktatásokat betartani.  

  
   
21. A vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos fontos előírások.  
  
 A vezetői engedélyeket a kormányablak adja ki. A vezetői engedély első alkalommal történő 
kiállítására irányuló eljárás során be kell mutatni: 
 
- a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt, 
- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, külföldi esetén a szokásos 
tartózkodási hely országát igazoló okmányt 
- az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító, Magyar Vöröskereszt által kiállított 
igazolást, vagy az ezen ismeretek megszerzése alóli mentesülés alapjául szolgáló 
végzettség/szakképesítés megszerzését igazoló oklevelet/bizonyítványt. ,  
- előző vezetői engedélye vagy vizsgaigazolása, és a 4000 Ft-os befizetési igazolása.  
 

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye 
Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel 
rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-19. § alapján jár el. A magyarországi szokásos 
tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a közlekedési igazgatási hatóság vizsgálja, 
hogy, 

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e érvényes 
magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy rendelkezik-e legalább 
185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel. 

Külföldi állampolgár esetén a 6 hónapos itt tartózkodás igazolása szükséges.  
 
A nem magyar alapfokú végzettséget igazoló külföldi bizonyítványokat és oklevelek elismeréséről 
szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai 
végzettséget igazoló dokumentumokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által 
lefordított és hitelesített formában kell bemutatni a helyi közlekedési hatóságnak. 

 
  
22. Szaktanfolyamok  
  
Árufuvarozó vagy Busz személyszállító Gépjármű-vezető és képesítő alap és továbbképzés:  

A képzés szabályozva a 261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendeletben és 24/2005. (IV. 21.) 
GKM rendeletben.  Vizsgára bocsátás feltétele: A tanfolyam elméleti és gyakorlati óráin 
való részvétel.  
  
OKJ vagy NKH gépkezelő képzés:  
A képzés szabályozva a 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendeletben, 12/2013. (III. 29.) NFM 
rendeletben és 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendeletben. Vizsgára bocsátás feltétele: A 
tanfolyam elméleti és gyakorlati óráin való részvétel.  
  
A szaktanfolyami képzés feltételeit és óraszámait bővebben a vállalkozási feltételek tartalmazza.  
 

 



 
23. A képzés felügyeletét ellátó szervezetek megnevezései: 
 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 
Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

6000 Kecskemét, Szent István körút 19/a. 
+36-76-795-110 

 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. IV. em. 410. 
+36-1-814-1819 
 
 
Az engedélyező hatóság megnevezése: 
 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 

1138 Budapest, Váci út 188. 

Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1. 

+36 (1) 477-1551 

 
  
 

24. Statisztikák:   

http://www.kobela.hu/download/stat.pdf  

  
  

  

Sikeres felkészülést kívánunk!  


