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Felnőttképzési  tanfolyam  vállalási feltételek  és tájékoztató (képzési program) a 

 GKI 

Autóbuszvezetői és tehergépkocsivezetői alap- és 

továbbképzési szaktanfolyamról. 

Díjszabás: 

Alapképesítés, „C” vagy „D”:  160 000 Ft. (képzés díja+vizsga díj+GKI kártya díj)  

Továbbképzés, „C” vagy „D”: 110 000 Ft. (képzés díja+vizsga díj+GKI kártya díj)  

Alapképesítés „C” és „D”:        230 000 Ft. (képzés díja+vizsga díj+GKI kártya díj)  

Továbbképzés: „C” és  „D”:     130 000 Ft. (képzés díja+vizsga díj+GKI kártya díj)  

Kiegészítő alapképzés:  

                            „C” vagy „D” 130 000 Ft. (képzés díja+vizsga díj+GKI kártya díj) 

Kiegészítő továbbképzés: 

                            „C” vagy „D”  80  000 Ft. (képzés díja+vizsga díj+GKI kártya díj) 

 

 Feltétel: A kategóriához előírt életkor betöltése, érvényes jogosítvány az adott 

kategóriában; 102-es orvosi alkalmassági, magyarországi lakcím vagy tartózkodási 

hely. 

Szükség lesz: személyi igazolvány, lakcímkártya, legmagasabb iskolai végzettséget 

igazoló bizonyítvány. (minimum 8 osztály),  vezetői engedély, 1 évnél nem régebbi 

szabványos igazolványkép.   

Befizetések: a képzés, a vizsga és a GKI kártya díját a beiratkozáskor kell befizetni. 

A képzés díjai és vizsga díjai az ügyfélfogadó irodában, ügyfélfogadási időben 

befizethetőek számla ellenében. Az oktató pénz átvételére nem jogosult! 

 

Tanfolyam indul:…………………………………………………………………….. 

Tanfolyam helye: Eger, Csiky Sándor út 5.  
 Vizsga helye: Eger, Csiky Sándor út 5. 

Szimulátoros gyakorlás: Egyeztetett helyen és időben. 

Vezetési gyakorlat: Egyeztetett helyen és időben. 
 

Megállapítható, hogy a jelentkezés időpontjában a vizsgálható okmányok illetve a 

tanuló nyilatkozata alapján a jelentkező (érdeklődő) a vizsgára bocsájtásra vagy a 

vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek: 

 

MEGFELEL     NEM FELEL MEG 

Elméleti tanfolyam:  
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 15 óra. 

Előírások alkalmazása: 10 óra. 

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 15 óra. 

Amennyiben a tanfolyam 10 %-tól többet hiányzik, úgy elméleti vizsgára nem 

bocsájtható. A hiányzást pót foglalkozáson lehet pótolni, melynek díja: 1000 Ft/óra. 

Gyakorlati tantárgyak, óraszámok: 
Járművezetés a közúti forgalomban alapképesítés esetén: 10 óra 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői  ismeretek alapképesítés esetén: 2 óra. 

Járművezetés szimulátor berendezésen:  

Alapképesítés esetén: 2 óra; Továbbképzés esetén: 5 óra. 

Vizsgatárgyak:  

Alapképzés:  
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt); Előírások alkalmazása (teszt); 

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt); 

Esettanulmány írásbeli; Gyakorlati vizsgák: -Járművezetés a közúti forgalomban; -

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői  ismeretek alapképesítés esetén; -

Járművezetés szimulátor berendezésen. 

Továbbképzés: 
Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (teszt); Előírások alkalmazása (teszt); 

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (teszt); 

Autóbuszvezetői kiegészítő alapképesítés: 
Autóbuszvezetői kiegészítő ismeretek (teszt); Esettanulmány írásbeli; Gyakorlati 

vizsgák: -Járművezetés a közúti forgalomban; -Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetői  ismeretek alapképesítés esetén; -Járművezetés szimulátor 

berendezésen. 

Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő alapképesítés: 
Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő ismeretek (teszt); Esettanulmány írásbeli; Gyakorlati 

vizsgák: -Járművezetés a közúti forgalomban; -Járművezetéshez kapcsolódó 

gépkocsivezetői  ismeretek alapképesítés esetén; -Járművezetés szimulátor 

berendezésen. 

Autóbuszvezetői kiegészítő továbbképzés: 
Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő ismeretek (teszt);  

Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő továbbképzés: 
Autóbuszvezetői kiegészítő ismeretek (teszt);  

Gyakorlati oktatás: Mercedes típusú tehergépkocsival, Ikarus típusú autóbusszal, 

FOERST F10HF-31/132-B-HU típusú szimulátorral történik. 

Amennyiben a tanuló áthelyezését kéri a képző szerv 3 napon belül kiadja a szükséges 

igazolást. A résztvevő áthelyezése esetén a tanfolyami díjak változhatnak, melyet az új 

képzőszerv határoz meg. Továbbá a vizsga várható időpontját is az új képzőszerv 

határozza meg. 

 Felügyeleti szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság  Közúti Gépjármű-Közlekedési 

Hivatal  Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya 1033. Budapest, Polgár utca 8-10. Tel.: 

06-1/814-18-18; Fax: 06-1/814-18-15.  
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