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Vállalási feltételek - Képzési tájékoztató 

„B” kategória 
Képzőszerv:  Trió Autósiskola Kft. 8230 Balatonfüred, Arácsi u. 16. (Silver Üzletház) 

Cbj:  19-09-511212  

Weboldal: trioautosiskola.hu  

 

Iskolavezető:  Tóth Zoltán, +36-20-39-26-999, zoltan.toth1955@gmail.com 

 

Ügyfélfogadás:  8230 Balatonfüred, Arácsi u. 16. (Silver Üzletház) 

 Kedd, csütörtök 12-16 óráig 

 Tel: +36-20-39-26-999 

A gépjárművezető- képzést a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletnek megfelelően végezzük. 

 

VSM:  ......................................... ÁKÓ:  ........................................ KK: ..........................................  

 

Jelentkezés: Az ügyfélszolgálaton a jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés kitöltésével és 

aláírásával történik. A tanfolyamra felvétel feltétele a nyilatkozata legalább az általános iskolai 

végzettségről, esetlegesen meglévő érvényes vezetői engedély.  

Képzésre az vehető fel, aki: 

 a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott 

17. életkort betöltötte, tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 

 a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első 

vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap 

telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon 

bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, 

továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet; 

 megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, 

valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott 

közlekedésbiztonsági feltételeknek; 

 a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében 

az alapfokú iskolai végzettség meglétét a végzettséget igazoló eredeti iskolai 

bizonyítvánnyal igazolta 

 a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a 

külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv 

útján vagy közvetlenül megfizette; 

 tanfolyami képzés esetén 17 évnél legfeljebb három hónappal fiatalabb. 

 

A tanfolyam kezdetétől számított KILENC hónapon belül elméleti vizsgát kell tennie! 

A első vizsgájának sikertelensége esetén a tanfolyam kezdetétől számított TIZENKETTŐ 

hónapon belül SIKERES elméleti vizsgával kell rendelkeznie! 

Amennyiben az előző két feltételt nem teljesíti akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését 

követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.  

 

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

kettő évig érvényes. 
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Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 

- a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt 17. életkort betöltötte; 

- az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott; 

- az oktatási rendeletben meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan 

teljesítette („B” 29 óra és 580 km); 

- a vizsgára való jelentkezésig - a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével - a 

külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján 

vagy közvetlenül megfizette.  

A sikeres forgalmi vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály három munkanap után igazolást ad ki, 

melyet a vezetői engedély kiállítását végző kormányhivatalnak elektronikus úton megküld.  

 

Vezetői engedélyének kiállítását bármely kormányablaknál kezdeményezheti, ahol be kell 

mutatnia az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító igazolást, valamint az 

eredeti orvosi alkalmassági dokumentumot.  

 

A tantermi tanfolyam tantárgyai és óraszámai:  

Közlekedési ismeretek (KRESZ, vezetéselmélet, műszaki ismeretek): 

- 29 óra  

- tanóra időtartama 45 perc  

Vezetési gyakorlat alapoktatás (jármű technikai kezelés): 

- min. 9 óra 

- tanóra időtartama 50 perc  

Vezetési gyakorlat főoktatás (forgalom):  

- min. 20 óra 

- tanóra időtartama 50 perc  

E-learning képzés esetén az E-titán képzési rendszert 90 napig vagy 60 óráig használhatja. 

                  Póthozzáférés 10 óra 30 napra külön díj ellenében igényelhető 

A gyakorlati oktatáshoz biztosítjuk a képzőszerven belüli gépjárművek közötti választást.  

Az elméleti tanfolyami foglalkozások tanóráinak 10%-nál többet hiányzó tanuló, az oktatási 

rendelet előírása alapján köteles pótfoglalkozáson részt venni és annak költségét időarányosan 

megtéríteni. A gyakorlati vezetés idejét az oktatóval egyeztetett időpont előtt egy nappal lehet 

megváltoztatni. Lemondás nélküli meg nem jelent vezetési óránál egy gyakorlati óra díját 

számoljuk fel. 

Tan- és vizsgadíjak:  

Elméleti tanfolyam (KRESZ, műszaki, vezetéselmélet konzultáció):   ...................................  

Gyakorlati vezetés (alap és további gyakorló óra):   ...................................  

Elsősegélynyújtó tanfolyam:  ...................................  

KRESZ vizsgadíj:   4 600 Ft 

Forgalmi vizsgadíj:   11 000 Ft 

Elsősegély vizsgadíj:   8.200 Ft 
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A tandíjak befizetése a képzőszerv pénztárában, ügyfélszolgálati időben lehetséges. Készpénzes 

fizetés esetén azonnal, átutalással történő fizetés estén előre kiállított számla alapján, amelyet 

kérünk megőrizni és az oktatóknak bemutatni. Vezetési gyakorlat csak előre befizetett tandíjjal 

kezdhető meg. A részletfizetés mértéke általában 10 óra vagy az oktatóval egyeztetett óraszám. A 

vizsgadíjakat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Veszprém 

Kádártai út 33. pénztárában lehet befizetni, amelyről kapott igazolást kérjük bemutatni.  

Az egészségügyi vizsgadíjak az oktató által adott postai csekken fizethetők be. A kötelezően 

teljesített gyakorlati órák után a gyakorlati oktatóval egyeztetett további gyakorló órák igénylése az 

óradíj befizetése mellett az ügyfélszolgálaton történik. 

Oktatási helyszínek:  

- Elméleti oktatás tantermi képzés esetén Lóczy Gimnázium,  

-                                                                 8230 Balatonfüred, Ady E. u. 40. vagy 

-                                                                 Silver Üzletház, 8230 Balatonfüred, Arácsi u 16 

- Gyakorlati oktatás: VAMI rutinpálya, Gyulafirátót, vagy az oktatóval egyeztetett helyszínen. 

 

Képzést Engedélyező hatóság: 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 

 

Budapest 

Vajdahunyad  u.  45. 

1082 

Telefonszám: (06 1) 814-1818 

E-mail: kepzesvizsga@itm.gov.hu;  

 

Felügyeletet ellátó szervezet: 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

 

Veszprém 

Kádártai út 33. 

8200 

Telefonszám: (06 88) 567-850 

E-mail: veszprem@kavk.hu  
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A vizsgáztatás további feltételei:  

Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a 

vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, a személyazonosságát hitelt érdemlően 

igazolni tudja. A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel. A 

vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb 

vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a 

vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti. A 

vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai 

alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány 

hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a 

kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt 

érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható. 

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be 

kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. 

 

A tanulók jogai és kötelezettségei: A tanuló joga, hogy a szerződésben részletezett díjak 

ellenében a tanfolyamon részt vegyen és elméleti illetve gyakorlati vizsgát tegyen. Joga van az 

oktatási idő alatt problémájával az iskola vezetőjéhez fordulni. Ha panasza nem oldódik meg joga 

van a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Veszprém Megyei 

Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályához fordulni. A tanuló köteles az elméleti és gyakorlati 

foglalkozásokon megjelenni. Hiányzás estén köteles pótolni mulasztását. Köteles az oktatási 

órákon vezetésre alkalmas állapotban az ápoltság elemi elvárásainak eleget téve megjelenni.  

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei: A képzőszerv jogosult a tanuló képzését felfüggeszteni, 

ha a tandíj befizetése elmarad. Jogosult a szerződésben rögzített tandíjat az esetleges változások 

miatt a képzés folyamán bármikor 10%-al, a szerződéskötéstől számított hat hónap után 

módosítani. A képzőszerv köteles a vonatkozó 24/2005 (IV.21) GKM rendelet alapján a tanulót a 

vizsgákra felkészíteni, ennek érdekében pontos tájékoztatást adni. Köteles a tanuló részére a 

képzés alatt bármikor pontos elszámolást adni a befizetett tandíj mértékéről és a teljesített órákról, 

Tanuló kezdeményezésre a szerződésben meghatározottak alapján kiadni az áthelyező 

nyomtatványt. 

 

Sikeres vizsgákat kívánunk! 

 

                        

                                                                                                          Tóth Zoltán 

                                                                                                          iskolavezető 


