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TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ „AM” JÁRMŰKATEGÓRIA KÉPZÉSÉHEZ 

 

A Tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltételei: 

 13,5 életév betöltése, 

 írni – olvasni tudás, 

 orvosi alkalmassági igazolás eredeti példánya, 

 a Jelentkezési lap pontos kitöltése, nyilatkozat közlekedés biztonsági alkalmasságáról 

 nem magyar állampolgár esetén legalább 6 hónapos tartózkodási engedély. 

Elméleti képzés: 
 közlekedési ismeretek: 12 óra, 

 vezetéselmélet: 4 óra. 

A képzőszerv a kötelező 16 óra elméleti képzést biztosít a tanulók számára. 

Egy elméleti óra időtartama: 45 perc. A tanfolyam teljesítése után kerül sor az elméleti vizsgára, ami 55 kérdésből álló, 

75 pontos számítógépes tesztvizsga. A sikeres vizsgához legalább 65 pontot el kell érni. 

Az elméleti előadásokon való részvétel kötelező, a hiányzások pótlására lehetőséget biztosítunk. A pótfoglalkozások 

díja: 2000 Ft/óra. Amennyiben a tanuló nem pótolja a hiányzásokat, úgy vizsgára nem bocsátható. Lejárt személyi 

igazolvánnyal nem lehet vizsgára menni. 

Mentesítések: Az iskolavezető a 24/2005GKM rendelet 4.§ (5) alapján mentesít a foglalkozásokon való részvétel 

alól, elsősegély vizsga alól való felmentés a 31/1992 (XII. 19.) NM rendelet alapján lehetséges. A mentesség 

alapjául szolgáló dokumentumot az iskolavezetőnek be kell mutatni, arról másolatot kell készíteni. 

Gyakorlati képzés: 

A gyakorlati oktatás kötelező óraszáma: 17 óra (járműkezelés: 6 óra, városi vezetés: 8 óra, országúti vezetés: 2 óra, 

forgalmi vizsga: 1 óra) 

Egy gyakorlati óra időtartama: 50 perc. 

Saját járművön történő oktatásnál és vizsgáztatásnál a Tanuló felelőssége és költsége a jármű szállítása. 

Képzési díjak: 

 

 Elmélet Gyakorlat 

Közl. ism. Járműkezelés Forgalom Pótóra 

Tanfolyam 20 000 Ft 4000 Ft/óra 4 000 Ft/óra 

Vizsga 4 600 Ft 3 600 Ft 3 600 Ft - 

 

A képzési díjra részletfizetési lehetőséget biztosítunk (a gyakorlati pótóradíjakat előre kérjük). A díjak befizetése 

készpénzben, a Képzőszerv irodájában történik. 

Tanulóáthelyezés az e célra rendszeresített nyomtatványon történik, melyet a Képzőszerv átad a kérelmezőnek. 
Áthelyezés kérése esetén, az elméleti tandíjat a befizetés után 2 héttel nem áll módunkban visszafizetni.  

 

Felügyeleti szerv: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium - Közúti és gépjármű Főosztály 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT.  - 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5. 

Kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Hajdu-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

Ügyfélfogadás (Debrecen): 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46  kedd/csütörtök 8:00-10:00 Tel: 06 52/502-105 
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