
 

 

 
 

 
A VOLÁNBUSZ Zrt. 

vállalkozási feltételei és tájékoztatója a „D” jármű-kategóriás tanfolyamaihoz 

A VOLÁNBUSZ Zrt., mint Képző szerv (autósiskola) képzési tevékenysége 
kizárólagosan a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel munkaviszonyban álló és a VOLÁNBUSZ Zrt., 

mint munkáltató által beiskolázott tanulók képzésére terjed ki. 

1. Képző szervre vonatkozó adatok: 
Képző szerv megnevezése: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő 
Részvénytársaság, rövidített neve: VOLÁNBUSZ Zrt., (továbbiakban: Képző szerv) 
székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042156, 
adószáma: 10824346-2-44, felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/003794, honlap 
címe: www.volanbusz.hu, e-mail: oktatasi.centrum@volanbusz.hu, telefonszám: +36-70-
984-7950 
 
Iskolavezető: Raska Péter, azonosító száma: 11176, e-mail: 
Peter.Raska@volanbusz.hu, telefonszáma: +36-20-940-9362 
 
Tekintettel arra, hogy a Képző szerv oktatási tevékenysége az egész ország területére 
kiterjed, a képzés ügyvitele - a VOLÁNBUSZ Zrt. szervezeti felépítésének megfelelően - 
három régióra tagolt. 
Ezek a régiók az alábbiak: 

• Közép-magyarországi régió 

• Nyugat-magyarországi régió 

• Kelet-magyarországi régió. 
 

Ügyfélfogadás: 

• VOLÁNBUSZ Zrt. Érd, autóbusz-állomás, 2030 Érd, Budai út 13. II/204. 
ügyfélfogadás: kedd és csütörtök: 08:00-12:00 óra között 
tel: +36-1-382-4992 

• VOLÁNBUSZ Zrt. 9027 Győr, Ipar u. 99. 
ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 08:00-12:00 óra között 
tel: +36-20-940-9362 

• VOLÁNBUSZ Zrt., 6724 Szeged, Bakay Nándor út 48. 
ügyfélfogadás: kedd és csütörtök 08:00-12:00 óra között 
tel: +36-62-560-111 
 

Engedélyező hatóság: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 
Felügyeletet ellátó szervezetek: 

• Építési és Közlekedési Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány utca 5., postacím: 1358 Budapest Pf. 14., e-mail: 
info@ekm.gov.hu 

• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
Vizsgaközpont) 
Székhely: 1033 Budapest Polgár utca 8-10. postacím:1438 Budapest, Pf. 477, 
Telefon: +36-1-510-0101 e-mail: info@kavk.hu 
 

http://www.volanbusz.hu/
mailto:Peter.Raska@volanbusz.hu
mailto:info@kavk.hu
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2. A „D” jármű-kategóriával vezethető gépjárművek 

A „D” jármű-kategóriával a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott 
gépjárművek, továbbá a „D” jármű-kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű 
pótkocsiból álló járműszerelvény vezethető. A „D” kategóriájú vezetői engedély a „D1” 
kategóriára is érvényes. A „D1” kategóriájú vezetői engedély a vezetőn kívül legfeljebb 
tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 métert meg nem haladó legnagyobb 
hosszúságú gépjárművek, valamint a „D1” kategóriába tartozó gépjármű és könnyű 
pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére jogosít. 
 

3. A „kezdő vezetői engedély” (kezdő vezető) 
Az első nemzetközi jármű-kategória megszerzésének napjától számított két évig a 
vezetői engedély „kezdő vezetői engedély” -nek minősül. (Nemzetközi jármű-
kategóriának minősül a vezetői engedélybe kék színnel bejegyzett valamennyi jármű-
kategória.) 

A meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” minősítést és annak lejárata határidejét a 
vezetői engedélyben 181-es kódszám jelöli. 

A kezdő vezetői engedéllyel az „AM”, az „A” „A1”, az „A2” és a „B1” jármű-kategóriára 
érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, valamint a „B”, „C1”, „C”, „D1” és a „D” 
jármű-kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. 

 
4. A „D” jármű-kategóriához előírt egészségi alkalmasság 

Annak, aki „D” jármű-kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni 2. 
alkalmassági csoportú egészségi alkalmassági kategóriával kell rendelkeznie. 
A 2. alkalmassági csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosult: 

• a vizsgált személy választott háziorvosa 

• a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére 
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa 

• a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes 
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa. 

 
5. A közlekedésbiztonsági alkalmasságról 

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, 
aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. 
Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a 
személyt: 

- akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, 
a határozatban meghatározott ideig, kivéve, ha a járművezetéstől eltiltás csak 
meghatározott jármű-kategóriára vagy járműfajtára terjed ki, 

- akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára, 
- akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság végleges határozatával 

elrendelte, annak időtartama alatt, 
- akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, 
- akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 

törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a 
határozat véglegessé válásától kezdődően a visszavonást követően elkezdett 
utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba 
elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása 
napjától számított hat hónapig, 

- akinek az egészségi alkalmatlanságát a közúti járművezetők egészségi 
alkalmasságának megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján 
megállapították, az egészségi alkalmasság igazolásáig. 

 
6. A pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálatról 
6.1. Az előzetes pályaalkalmassági vizsgálat 

A „D” jármű-kategória megszerzéséhez és a „D” jármű-kategóriába tartozó gépkocsi 
(autóbusz) vezetéséhez pályaalkalmassági vizsgálat, illetve minősítés nem szükséges. 
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Azonban előzetes pályaalkalmassági vizsgálaton szerzett legalább a II. alkalmassági 
kategóriában szerzett alkalmas minősítés szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás 
keretében személyszállítást végző autóbusz és a nemzetközi közúti személyszállítást 
végző olyan autóbusz vezetéséhez, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó 
ülőhely van. 
Az I. pályaalkalmassági minősítés – az időszakos minősítés lejártát követően is – 
érvényes a II. alkalmassági kategóriára. 
2022. június 1-jétől az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából 
pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki nem minősül kezdő vezetőnek és 
rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel „B” vagy „C” vagy „D” járműkategóriában. 

A pályaalkalmassági minősítés az alábbi okmányokkal igazolható: 

• PÁV vagy a közlekedési hatóság határozata, Vizsgaközpont pályaalkalmassági 
véleménye, 

• PÁV vagy a közlekedési hatóság igazolása a korábban megszerzett minősítésről, 

• fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti 
egységeként működő okmányiroda által kiállított, a megszerzett PÁV minősítés 
igazolását tartalmazó okirattal. 

A pályaalkalmassági minősítés alábbiakban felsorolt okiratok valamelyikével is 
igazolható: 

• I. pályaalkalmassági kategóriának felel meg 

- az 1970. január 1-je előtti „C” jármű-kategóriás vezetői engedély, 

- az 1969. július 1-je és 1978. április 1-je közötti dátummal kiadott 
gépjárműkezelői bizonyítvány, 

• III. pályaalkalmassági kategóriának felel meg az 1978. április 1-je után kiadott 
gépjárműkezelői bizonyítvány. 

 

6.2. A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat 
Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges a gépjármű vezetési gyakorlatból 
ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. 

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt 
sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos jármű-kategóriában 
tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely jármű-
kategóriában, kombinált jármű-kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően 
a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” 
minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan 
rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. 

 

6.3. Jelentkezés pályaalkalmassági vizsgálatra 

A pályaalkalmassági vizsgálatot a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
Nonprofit Kft. végzi. Bővebb információ és vizsgálatra jelentkezés a www.kavk.hu 
honlapon. 
 

7. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az elsősegélynyújtási ismereteket 
megszerezte vagy az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól a Magyar Vöröskereszt 
igazolása szerint mentesült. 

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az 
orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az 
állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi 
alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, 
gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, 
egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, 

http://www.kavk.hu/
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valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés 
megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják. A vizsga alóli mentességet a Magyar 
Vöröskeresztnél kell igazolni. 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alól 
mentesül minden olyan tanuló, aki: 

• 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” jármű-kategóriára vezetői 
engedélyt, vagy „trolibusz” jármű-kategóriára járművezetői engedélyt szerzett 

• 1984. január 1-je után: 

- bármely jármű-kategóriára vezetői engedélyt, 

- „trolibusz” jármű-kategóriára járművezetői engedélyt, 

- „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” 

jármű-kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. 

 

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére - mentesség hiányában – más Képző 
szervnél, külön tanfolyam elvégzésével és sikeres vizsgával van lehetőség. 

8. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 

• a vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort 
betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb 
A „D” jármű-kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. 
életév betöltésétől is kiadható, azonban a 24. életév betöltéséig kizárólag 
Magyarország területén jogosít vezetésre. 

• az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozni kell 
A tanulónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján 
igazolnia kell a Vizsgaközpont részére. 
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a 
következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható 
ki. 
Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: 
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. 

• vizsgára bocsátás feltételeiről – így különösen az orvosi, pályaalkalmassági és 
közlekedésbiztonsági feltételekről – továbbá a vezetésre jogosító okmány 
kiadásáról tájékoztatásban részesült 

• „B” és „C” jármű-kategóriára érvényes vezetői engedélye van 

• Az érvényes vezetői engedély helyett – a képzés és a vizsgáztatás tekintetében – 
egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott jármű-kategória 
megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a Vizsgaközpont által 
 
kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az 
adott jármű-kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától 
kell számítani. 
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• a mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A 
mentesített tanulók felkészítésében a Képző szerv a tanulóval kötött külön 
megállapodás szerint működik közre. 
 

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei és módja 
A tanfolyamra történő felvétel a 8. pont szerinti feltételek fennállása esetén a 
„Jelentkezési lap” kitöltésével és a „Felnőttképzési szerződés” megkötésével történik. 
 

10. A képzés formája  
A Képző szerv a tanfolyam elméleti részét tantermi vagy e-learning képzésként biztosítja. 
A Képző szerv e-learning elméleti képzés esetén a tananyagot az E-Educatio 
Információtechnológia Zrt.-vel kötött szerződés alapján az e-Titán online képzéstámogató 
programrendszerben biztosítja a tanuló részére. 
Az e-learning képzés esetén a tanuló szakoktatói segítséget a Képző szerv 
ügyfélfogadásra megadott elérhetőségein, az ügyfélfogadási időben igényelhet. 
 

11. A tanfolyam tantárgyai és a Képző szerv által tartott tantermi, elméleti óraszámai 

Az oktatási óraszámok a vizsgák időtartamát nem tartalmazzák. 

Tantárgy típusa Tantárgyak 
Kötelező 
óraszám 

Alapismeretek 
(elmélet és Bü) 

közlekedési ismeretek (KRESZ) 12 

járművezetés elmélete (Je) 5 

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 5 

biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) 6 

Járművezetési 
gyakorlat 

vezetési gyakorlat, alapoktatás 6 

vezetési gyakorlat, főoktatás 23 

 
Az alapismeretek (elmélet és Bü) órarendjéről a tanfolyamra történő felvétel során ad 
tájékoztatást a Képző szerv. 
Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” 
gyakorlati tanórák időtartama 50 perc. 
A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani. 
 
Az alapismeretek oktatása során – az e-learning oktatást kivéve – a tanfolyami 
csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 
tanóra „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” foglalkozással (4x50 perc) egészíthető ki. 
A tantermi oktatásról 20 percnél többet késő, hiányzó tanulónak az adott foglalkozáson 
való részvétele nem igazolható. 
 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
meghatározása szerint a „foglalkozás” az egyben – legfeljebb egy óra szünetet beiktatva 
– tartott oktatási órák összessége. 
A gyakorlati órákról hiányzás nem megengedett. 
A tanulónak az e-learning rendszerű oktatás esetén a tananyaghoz történő hozzáférés 
biztosításától számított 180 nap/75 óra áll rendelkezésre a meghatározott oktatási idő 
teljesítésére. A rendelkezésre állási idő (nap/óra) azt jelenti, hogy a tanuló a 
tananyaghoz hány napig és/vagy hány óra időtartamban férhet hozzá. Amennyiben a két  
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időkeret egyike lejárt, úgy a tananyaghoz történő hozzáférés automatikusan megszűnik. 
A rendelkezésre állási idő – külön díj megfizetése esetén – 30 nap/10 órával 
meghosszabbítható. 
Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a tanulók egyéni 
haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt. 
E-learning elméleti képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a Képző szerv „E-
learning képzés igazolás” -t állított ki. 
A tanulónak a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü)” és a járművezetési gyakorlat 
tanórákon a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban kell megjelennie, továbbá a 
vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem állhat, és szervezetében 
nem lehet szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
 

12. Módszertani javaslat az elméleti tantárgyak tanulásához és a vizsgafelkészüléshez 
A tantermi oktatási forma választása esetén a tanuló ne csupán kötelezettségnek 
tekintse a tanórákon való részvételt, hanem tekintse a sikeres felkészülés alapjának. 
Az egyes tanórákon a szakoktató az ismeretanyagot nem csupán elmondja, hanem 
azokhoz magyarázatot fűz, illusztrálja, és példákon keresztül mutatja be. 
Javasoljuk, hogy a tanuló a tanórákon az egyes témakörök címeinek feljegyzése mellett 
készítsen jegyzetet. A tanórákon aktívan vegyen részt, fenntartások nélkül kérdezzen, 
szóljon hozzá. Az otthoni tanulás ütemezésénél vegye figyelembe a szakoktató haladási 
ütemét, az általa javasolt további témakörök áttekintését. Az egyéni tanuláshoz 
szükséges tankönyvek a Képző szervnél beszerezhetők. 
Tesztgyakorlásra a Képző szervnél – külön díj ellenében – megrendelhető, hivatalos 
vizsgafelkészítő tesztet javasoljuk. A Képző szerv az e-learning vizsgafelkészítő 
hozzáférést, az E-Educatio Információtechnológia Zrt.-vel kötött szerződése alapján az e-
Titán online képzéstámogató programrendszerben biztosítja a tanuló részére. A 
vizsgafelkészítő teszt a hozzáférés biztosításától számított 90 nap/12 óra időkeretben áll 
a tanuló rendelkezésére. A rendelkezésre állási idő (nap/óra) azt jelenti, hogy a tanuló a 
vizsgafelkészítő teszthez hány napig és/vagy hány óra időtartamban férhet hozzá. 
Amennyiben a két időkeret egyike lejárt, úgy a vizsgafelkészítő teszthez történő 
hozzáférés automatikusan megszűnik. A rendelkezésre állási idő – külön díj megfizetése 
esetén – 30 nap/10 órával meghosszabbítható. 
Tesztgyakorlásra csak az adott tananyag feldolgozása után kerüljön sor. A tanuló először 
a témakörönkénti teszteken mérje fel tudását, majd a tanfolyam végén, a tanulás 
zárásaként oldjon meg a tesztprogramban vizsgaszerűen összeállított kérdéssorokat. 
Abban az esetben, ha a tanuló a teszt helyes válaszát nem érti, úgy nézzen utána a 
tankönyvben vagy kérje a szakoktató segítségét. 
Kizárólag a tesztkérdések megoldása nem tekinthető eredményes felkészülésnek. 
Az e-learning képzési formát választó tanuló vegye figyelembe és kövesse az e-learning 
tananyagban található módszertani útmutatót. 
 

13. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható mentesítések (felmentések) 
A megfelelő képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyainak 
foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A tanfolyam adott 
tantárgyainak foglalkozásain való részvétele alól az iskolavezető abban az esetben 
mentesíti a tanulót, ha a mentesítés alapjául szolgáló okirat eredeti példányát a 
jelentkezési lap aláírásakor a tanuló bemutatja. 
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 
Vizsgaközpont engedélyezi. 
Mentesítés a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyból és a „biztonsági 
ellenőrzés és üzemeltetés (Bü)” tan- és vizsgatárgyból adható, ha a tanuló a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben felsorolt képesítéssel 
rendelkezik. (lásd: 1. sz. melléklet) 
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A felmentés esetén a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) tantárgy tanfolyam és 
vizsgadíja nem kerül felszámításra. 
 

14. A járművezetési gyakorlat oktatási időkeretének felosztása és a teljesítendő 
menettávolság: 

Az oktatási óraszámok a vizsgák időtartamát nem tartalmazzák. 
 

Megnevezés Kötelező 
óraszám 

Alapoktatás 6 

Főoktatás  

- városi vezetés 17 

- országúti vezetés 4 

- hegyvidéki vezetés 2 

Főoktatás összesen 23 

Járművezetési gyakorlat 
összesen 

29 

 
A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres 
vizsga után, főoktatási része a sikeres rutinvizsga után kezdhető meg. 
A gyakorlati órák időtartama 50 perc. A tanórák között legfeljebb két tanóránként 
legalább 10 perc szünetet kell tartani. 
A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta 
legfeljebb 2 tanóra tartható. A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra 
tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet 
közbeiktatásával kell szervezni. 
A vezetési gyakorlat oktatási időpontjait és a váltás helyszínét a tanuló és a gyakorlati 
szakoktató közösen egyezteti. 
Bármelyik fél késése esetén a tanuló és a gyakorlati szakoktató kölcsönösen 20-20 
percet köteles egymásra várakozni. 
 

A járművezetési gyakorlat során teljesítendő menettávolság 348 km. 
 

15. Az automata sebességváltóra korlátozott „D78” vezetői engedély kiterjesztése „D” 
kategóriára 
Jogszabályváltozást követően, 2021. január 1-jétől a „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „D”, 
„DE”, „D1” vagy „D1E” jármű-kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyen nem kell 
feltüntetni az automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, ha a kérelmező már 
rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel az 
alábbi jármű-kategóriák legalább egyikében: „B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „D”, „DE”, 
„D1”,„D1E”. 
Az előzőekben leírtakat a közlekedési igazgatási hatóság 2022. február 28-ig kizárólag a 
2021. január 1-jét követően tett járművezetői vizsgákra vonatkoztatta. Azonban 2022. 
március 1-jétől - a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén - a korábban 
kiállított vezetői engedélyek esetében kérhető a vezetői engedély cseréje, és az újonnan 
kiállított vezetői engedélyben már nem kerül feltüntetésre az automata sebességváltóra 
vonatkozó korlátozás, vagyis a 78-as kód. 
Abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározott feltételek nem teljesülnek elméleti 
vizsga és gyakorlati tanfolyam nélkül, de gyakorlati vizsgát kell tenni annak, aki az 
automata sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét 
hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére kívánja kiterjeszteni. 
A tanulónak a gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon 
belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati képzés 
megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 
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16. A képzés díja 

Az elméleti képzés díja: 60.000 Ft. 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) képzési díja: 30.000 Ft 
A gyakorlati képzés (29 óra + 3 vizsgaóra) díja: 372.000 Ft. 
Az autóbusz pótóra díja: 15.000 Ft/óra. 
Az elméleti képzés pótóradíja: 5.000 Ft/óra. 
Az e-learning elméleti képzés esetén a tananyag póthozzáférési díja: 10.000 Ft. 
Tantermi képzés esetén hatósági e-learning vizsgafelkészítő (teszt gyakorlás): 10.000 Ft. 
A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) oktatás pótóra díja: 5.000 Ft/óra. 
Képzési díj meglévő „D78” -as vezetői engedély esetén, amennyiben gyakorlati vizsgát 
kell tenni: 90.000 Ft. 
A gyakorlati képzés díja az első rutin és forgalmi vizsga során az autóbusz óradíját is 
tartalmazza. 
 

17. A tanfolyam vizsgatárgyai és vizsgadíjai 

Vizsgatárgyak 
Vizsgaidő 

(perc) 
Vizsgadíjak 

(Ft) 

Közlekedési alapismeretek (KRESZ + Je) 25 4.600 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 
(Bü) 

15/101) 4.400 

Rutin vizsga 15/101) 3.500 

Forgalmi vizsga 105/901) 18.500 

 
1) A gyakorlati vizsgaidő: teljes vizsgaidő/a feladat végrehajtására biztosított 

maximális idő, illetve a közúton vezetéssel töltött időt jelenti. 
 
A pótló- és a javítóvizsga (továbbiakban: pótvizsga) díja megegyezik az alapvizsga 
díjával. 
Pótlóvizsgára abban az esetben kerül sor, ha a vizsgázó a korábbi vizsgán nem jelent 
meg, vagy feltételhiány miatt (szemüveghiány, igazolvány hiány, vezetői engedély hiány 
stb.) a vizsgára nem került sor. 
Javítóvizsgára abban az esetben kerül sor, ha a vizsgázó az adott vizsgatárgyból 
korábban sikertelen vizsgát tett. 
 
A Képző szerv a pótvizsgadíjakat –a számítógépes elméleti pótvizsga kivételével – a 
tanulótól beszedi és a tanuló nevében a Vizsgaközpont részére befizeti. 
 
Forgalmi pótvizsga esetén a tanulónak a vizsgadíjon felül az autóbusz óradíját is meg 
kell fizetnie, amely figyelemmel a vizsga időtartamára az autóbusz pótóradíjának 
kétszerese. 

 
18. A vizsgára bocsátás feltételei 
18.1. Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 

• a tanfolyam elméleti részét elvégezte 

A tanfolyam elméleti része akkor tekinthető elvégzettnek, ha tantermi elméleti 
oktatás esetén a tanuló a tanulók számára a Képző szerv által elkészített 
vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon részt vett, 
míg e-learning képzés esetén, ha a tanuló az „E-learning képzés igazolás” -t a 
Képző szerv részére megküldte vagy leadta. 
A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes 
tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 
(22 óra) 10%-ánál kevesebbet hiányzott azzal, hogy 20 percnél több 
késés/hiányzás esetén a teljes foglalkozás hiányzásnak minősül. 

(Foglalkozás: az egyben - legfeljebb egy óra szünetet beiktatva - tartott oktatási 
órák.) 
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• az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, 
mint kilenc hónap telt el 

• a vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a Képző szerv 
igazolja a Vizsgaközpont részére vagy annak elvégzése alól mentesült. (A 
mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 
foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti.) 

• 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, valamint a közúti közlekedési 
nyilvántartás engedély-nyilvántartásának adatai alapján – a külön jogszabályban 
meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek (lásd 5. pont), 

• a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban 
előírt életkornál tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb 

• a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga 
esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik 

• 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 

• meglévő vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a 
vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon 
feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. Egy évig el kell fogadni 
a feltételként meghatározott jármű-kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési 
hatóság vagy a Vizsgaközpont által kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló 
vizsgaigazolást. Az egy évet az adott jármű-kategóriára vonatkozó utolsó sikeres 
vizsga letételének időpontjától kell számítani. 

• „D” jármű-kategóriás vizsgához „B” és „C” jármű-kategóriára érvényes vezetői 
engedélye van 

• a tanuló által elvégzett elméleti tanfolyam még érvényes 
Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem 
teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését 
követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 
 

18.2. A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: 

• megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és 
pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján (Jelentkezési lap) – a 
külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek 

• „D” jármű-kategóriás vizsgához „B” és „C” jármű-kategóriára érvényes vezetői 
engedélye van 

• a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt 21. életévét 
betöltötte, de rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát 
tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára 
csak a 21. életév betöltése után bocsátható 

• forgalmi vizsga sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után 
tehető 

• az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a 
vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája 
érvényes. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. 

• a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte és azt a Képző szerv igazolta 

A tanfolyam gyakorlati része akkor tekinthető elvégzettnek, ha a tanuló a tanulók 
számára a Képző szerv által elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott 
gyakorlati óraszámok szerinti órákon részt vett. 
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Ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz 
kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki 
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát 
tehet. 

• a járműkategóriákhoz tartozó - jogszabályban meghatározott - kötelező 
óraszámokat és menettávolságot igazoltan teljesítette 

• 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 meglévő vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által 
kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak 
adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja. 

Egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott jármű-kategória 
megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság vagy a Vizsgaközpont által 
kiállított, a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az 
adott jármű-kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától 
kell számítani. 

 
18.3. Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki: 

• a 15. pontban részletezett jogszabályi feltételek hiányában az automatikusan 
működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű 
vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett 
erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy 

• mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői 
engedélyét más – de ugyanabba a jármű-kategóriába tartozó – jármű 
vezetésére kívánja érvényesíttetni, 

• számára a bíróság – külön jogszabály alapján – a járművezetés újbóli 
gyakorlását a járművezetéshez szükséges jártasság igazolásától tette függővé. 

 

A tanulónak a gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 
hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati 
képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 

 

19. A vizsgára jelentés és jelentkezés, a vizsga helye és időpontja, a sikertelen vizsga 
A tanulót vizsgára a Képző szerv jelentheti. Az elméleti pótvizsgára a vizsgázó 
személyesen is jelentkezhet. A vizsga helyét és időpontját a Vizsgaközpont jelöli ki. 

A vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgázót a Képző szerv értesíti, kivéve, ha a vizsgára 
a vizsgázó személyesen jelentkezett. 

A vizsgára a meglévő vezetői engedélyt, továbbá a vezetői engedélyben nem szereplő 
jármű-kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást a vizsgázónak magával kell 
vinnie, és a személyazonosságát igazolnia kell. Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból 
nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát. 

 
20. Meg nem jelenés a vizsgán 

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 Vizsgaközpontnak a Képző 
szerv útján vagy személyesen, illetve írásban bejelenti. 

Az engedélyezettnél többet késő vizsgázó az a vizsgázó, aki a számítógépes elméleti 
vizsgán a tájékoztató megkezdését követően érkezik. 
Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt 
vizsgaidőpontot, postai úton, írásban, vagy személyesen igazolási kérelmet terjeszthet 
elő a Vizsgaközpont felé. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az 
önhiba hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak 
alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy  
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keresőképtelen állományba vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem 
elkésettnek minősül, az utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése 
alól mentesíteni nem lehet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától vagy 
amennyiben a kérelem benyújtása akadályba ütközik, az akadály megszűnésétől 
számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő 
elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye. Az elmulasztott vizsga díja 
nem igényelhető vissza. Az igazolási kérelem és annak melléklete abban az esetben 
alkalmas a kérelem pozitív elbírálására, amennyiben az határidőn belül feladásra került, 
valamint alkalmas az önhiba hiányának hitelt érdemlő alátámasztására. Az igazolási 
kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti egységénél kell benyújtani, amely szervezeti 
egység előtt a mulasztás történt. Az igazolási kérelem elbírálása tárgyában a 
Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a kérelemmel igazolni kívánt 
vizsgaesemény kiírásáért felelős. A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli 
vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon 
vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna. Pozitívan elbírált 
igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre álló 
időtartamot túllépni, továbbá a jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi idő 
sem hosszabbodik meg. A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján kiírt díjmentes 
pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs. 

 

21. A vizsgák érvényessége 
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó ez alatt az 
időtartam alatt az adott jármű-kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, 
minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése 
után tehet. 
 

22. A vizsgaigazolásra vonatkozó rendelkezések 
A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási 
előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki a jármű-kategóriához a jogszabályban előírt 
vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést 
kapott. 

A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton 
továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. 

 

23. A vezetői engedély kiadása 
Bármely járműkategóriás képzéshez kapcsolódó jelentkezési lap kitöltése és leadása 
során a tanulónak nyilatkoznia kell arról, hogy igénybe kívánja-e venni az automatikus 
okmánykiállítás lehetőségét, vagy kizárja ezt az ügyintézési formát. A nyilatkozatot a 
„Nyilatkozatok a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához” című űrlap 
kitöltésével, és a Képző szervnél történő leadásával tudja megtenni. Az automatikus 
okmánykiállítási eljárásban a vezetői engedély kiállítása illetékmentes. Amennyiben a tanuló 
nyilatkozatával az automatikus okmánykiállítás lehetőségét kizárja, akkor a vezetői 
engedélye új vezetési kategória megszerzése miatti kiállítását (jármű-kategóriabővítés miatti 
cseréjét) személyes megjelenéssel, kérelemre, országos illetékesség mellett, illetékköteles 
eljárásban kezdeményezheti bármelyik kormányablakban/okmányirodában. Ez esetben a 
vezetői engedély kiállításáért 4000,- forint, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező 
esetén, valamint, ha az egészségi alkalmasságot a vizsgálatot végző szerv 1 évre vagy annál 
rövidebb időtartamra állapította meg, 1500,- forint illetéket kell fizetni. 
A hatóság az automatikus okmánykiállítási eljárás során megkísérli beszerezni a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a 3 évnél nem régebbi, személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványa kiállításakor készült, a vezetői engedély 
automatikus kiállításához felhasználható fénykép- és aláírásadatot. Azonban a tanuló 
gondoskodhat akár előre is a 3 évnél nem régebbi digitális fénykép- és aláírásadat 
rendelkezésre állásáról, vagy bármely kormányablakban/okmányirodában önálló 
képfelvételezési eljárás kezdeményezésével vagy ügyfélkapun keresztül, videotechnológia 
alkalmazásával. Mindkét eljárás illetékmentesen vehető igénybe. 
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A nyilatkozattétel során megadható a nyilatkozattevő e-mail címe, illetve SMS fogadására 
képes telefonszáma annak érdekében, hogy a hatóság kényelmi szolgáltatásként értesítést 
küldhessen a következő esetekben: 

• ha az eljárás lefolytatásához minden előfeltétel teljesült, de az okmánykiállításhoz 
szükséges fénykép- és aláírásadat még hiányzik, 

• ha az automatikus okmánykiállítást valamely kizáró ok miatt nem lehet elvégezni, 

• ha az automatikus okmánykiállítási eljárás során bejegyzésre került a vezetési 
jogosultsága, így azt belföldön már gyakorolhatja, 

• valamint a vezetői engedély okmánya kézbesítése megkezdődött az átvétel helyeként 
megjelölt kormányablakba/okmányirodába, vagy postázásra került a kért belföldi 
címre. 

E-mail cím, illetve telefonszám megadása nem kötelező, azonban ezen adatok hiányában a 
fenti értesítéseket a hatóság nem tudja megküldeni. 
 
A közlekedési igazgatási eljárás jogszabály szerinti ügyintézési határideje 25 nap, a 
gyakorlatban azonban: 

• a vezetési jogosultság azonnal bejegyzésre kerül a nyilvántartásba, ha a vezetői 
engedély kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési 
nyilvántartásból, és a járművezető az automatikus okmánykiállítást megakadályozó 
nyilatkozatot nem tett, 

• a vezetési jogosultság bejegyzésével egyidejűleg azonnal megindul az automatikus 
okmánykiállítási eljárás és a kiállított okmány 8 napon belül postázásra kerül a 
nyilatkozatban kiválasztott címre. 

 
Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási 
helye Magyarország területén van. Ezt a tényt a vezetői engedély iránti kérelem 
benyújtásakor igazolni kell. Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában a 
magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. A magyarországi tartózkodás nem 
tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a lakcím vagy az 
idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány érvényessége 
alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén 
tartózkodni. 
A magyarországi szokásos tartózkodási hely meglétének ellenőrzése érdekében a 
közlekedési igazgatási hatóság vizsgálja, hogy 

• a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó személy rendelkezik-e 
érvényes magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel 

• a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó személy 
rendelkezik-e legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási 
engedéllyel. 

 
24. A gyakorlati képzésnél használt járművek 

A gyakorlati képzésnél nincs lehetőség autóbusztípus választására, a képzés a képzési 
helyszínen rendelkezésre álló autóbusztípussal történik. 
A Képző szerv rendelkezésére álló autóbusztípus: MAN A01 és CREDO EC 11. 
 

25. A hiányzás pótlásának és a pótórák igénylésének módja 
Az elméleti oktatásról történő hiányzás pótlására díjmentesen, a soron következő vagy 
folyamatban lévő más tanfolyamon van lehetőség. Ennek hiányában vagy aránytalan 
késedelem esetén a Képző szerv a hiányzás pótlásának lehetőségét - külön díj 
megfizetése esetén - soron kívül biztosítja. 
A gyakorlati órákról a hiányzás nem megengedett, így a hiányzást pótolni kell. 
Amennyiben a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü), és/vagy a gyakorlati vezetés a 
gyakorlati szakoktató, vagy a Képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az elmaradt óra 
díjmentesen pótolható. Ha a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) és/vagy a vezetési 
óra a tanuló hibájából maradt el, akkor a pótlásra a pótóradíj megfizetését követően van 
lehetőség. 
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A gyakorlati képzés során a gyakorlati szakoktatóval egyeztetett helyszínen és 
időpontban van lehetőség pótórát igényelni. 

26. A díjak megfizetése 
A képzési díjat és az egyszeri vizsgadíjat a Képző szerv átvállalja a tanulótól a 
„Felnőttképzési szerződés” -ben foglaltak szerint. 
Az e-learning póthozzáférési díj, a pótóra és pótvizsgadíj, továbbá tantermi elméleti 
képzés esetén a tanuló által igényelt e-learning hatósági vizsgafelkészítő teszt díja a 
tanulót terheli. A tanuló a gyakorlati oktatónál kezdeményezheti, hogy a gyakorlati 
pótóra(ák) és/vagy a gyakorlati pótvizsga(ák) díját a Képző szerv vállalja át. Ennek 
engedélyezése esetén a felmerülő pótóra(ák) és/vagy a pótvizsgadíj(díjak) összegével a 
tanulóval kötött „Tanulmányi szerződés” módosításra kerül. 
A tanulót terhelő díjakat - az elméleti vizsga pótvizsgadíját ide nem értve - a tanulónak 
átutalással, a Képző szerv részére kell megfizetni. Az elméleti vizsga pótvizsgadíját a 
tanulónak közvetlenül a Vizsgaközpontnak, a Vizsgaközpont által meghatározott módon 
kell megfizetnie. 
A tanuló által a Képző szervnek fizetendő díjakról a Képző szerv számlát bocsát ki a 
tanuló nevére, amely alapján kell a tanulónak a számla összegét 8 napon belül, a Képző 
szerv - a számlán feltüntetett számú – számlájára átutalnia. A tanulónak az utalásnál a 
közlemény rovatban az utalás alapját képező számla sorszámát, a tanuló nevét és a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-nél használatos HR törzsszámát kell feltüntetnie. 
A képzési díjak beszedésére és számla kiállítására kizárólag a Képző szerv jogosult. A 
képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem 
jogosult. A Képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési díj (költség) minden 
képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz. 
 

27. A képzés helyszínei: 
27.1. Az elméleti képzés helyszínei a VOLÁNBUSZ Zrt. telephelyei az alábbiak szerint: 

- Érd, autóbusz-állomás, 2030 Érd, Budai út 13. II/208. 
- Fóti Járműfenntartó Üzem 2151 Fót, East/Gate Business Park, I./107. 
- Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi György u. 2-4. 
- 9023 Győr, Buda u. 33. (bejárat a Szabolcska Mihály út felöl) 
- 6724 Szeged, Bakay Nándor út 48. 

 
27.2. A gyakorlati képzés helyszínei 

• A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü) oktatás helyszínei: 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi 

György u. 2-4. 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Győri Járműfenntartó Üzem, 9023 Győr, Buda út 33. 

(bejárat a Szabolcska Mihály út felöl) 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Szegedi Járműfenntartó Üzem, 6724 Szeged, Bakay 

Nándor út 48. 

• Az alapoktatás (rutin) helyszínei: 
- KAV vizsgapálya, 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 109. 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi 

György u. 2-4. 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Győri Járműfenntartó Üzem, 9027 Győr, Ipar út 99. 
- KAV vizsgapálya, 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. 

 

• A főoktatás (forgalmi vezetés) váltás helye: 
- 2030 Érd, Budai út 13. autóbusz-állomás 
- 1119 Budapest, Etele tér, autóbusz-állomás 
- 9023 Győr, Hunyadi út, autóbusz-állomás 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Győri Járműfenntartó Üzem 9023 Győr, Buda út 33. 

(bejárat a Szabolcska Mihály út felöl) 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Győri Járműfenntartó Üzem 9027 Győr, Ipar út 99. 

 



 

 

14 

 
- VOLÁNBUSZ Zrt. Szegedi Járműfenntartó Üzem, 6724 Szeged, Bakay 

Nándor út 48. 
 

28. Tanuló áthelyezés (képzési igazolás) 
A tanuló kezdeményezheti áthelyezését más Képző szervhez, a Képző szerv által 
biztosított, 3 példányban kitöltött nyomtatvány benyújtásával. Az áthelyező okmány 
kiadása előtt, az addig felmerült díjakat a tanuló köteles megfizetni. 
A tanuló áthelyezéséhez szükséges képzési igazolást a tanuló kérésére 3 munkanapon 
belül az iskolavezető köteles kiállítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik Képző 
szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. 
 

29. A felnőttképzési szerződés felmondása, megszűnése 
A tanuló a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött munkaviszonyának megszűnése a felnőttképzési 
szerződés megszűnését eredményezi. A tanuló a képzést tanuló áthelyezővel, más 
Képző szervnél folytathatja. 
A Képző szerv azonnali hatállyal felmondhatja a felnőttképzési szerződést, ha a tanuló a 
képzés többi résztvevőjét vagy a szakoktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a 
képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti 
teljesítését. 
Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőn belül a tanuló a 
vizsgakötelezettségeit sikeresen nem teljesíti, úgy a felnőttképzési szerződés megszűnik. 
A felek a felnőttképzési szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, 
felmondhatják. 
A felnőttképzési szerződés megszűnik a felnőttképzési szerződés szerinti képzés 
befejezésével. 

 
30. A tanuló jogai és kötelezettségei 
30.1. A tanuló jogai: 

• a 8. pontban részletezett feltételek teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkezni 

• a Képző szerv vállalkozási feltételei szerint a tanfolyamon részt venni, illetve 
azt elvégezni 

• a jogszabályoknak megfelelő képzésben részesülni 

• a képzés megkezdését követően más Képző szervhez átjelentkezni 
(áthelyezés) 

• a felnőttképzési szerződést felbontani 

• a felnőttképzési szerződés felbontása esetén a már megfizetett, de fel nem 
használt díjat visszaigényelni 

• a képzéssel kapcsolatosan észrevétellel vagy panasszal élni. 
 

30.2. A tanuló kötelezettségei: 

• a képzéshez szükséges adatok megadása, okmányok, okiratok bemutatása 

• a tanfolyamon történő részvétel (előírt óraszámok megléte, a jelenlét igazolása 
a jelenléti ív aláírásával) és a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése 

• a képzés során a biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi- és munkavédelmi 
előírásokat betartani 

• a képzéssel és vizsgával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek teljesítése 

• a járművezetési jogosultságának szünetelésének vagy a járművezetéstől 
történő eltiltásának azonnali bejelentése a Képző szerv felé 

• az adataiban bekövetkező változásoknak a vizsga előtti 18. napig történő 
bejelentése 

• a felnőttképzési szerződés felbontásának kezdeményezése esetén írásbeli 
kérelem benyújtása a Képző szervhez 

• a tanuló tudomásul veszi, hogy a Képző szerv – az időbeni értesítés mellett - a 
képzéssel és a vizsgával kapcsolatos változtatások jogát fenntartja. 
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31. A Képző szerv kötelezettségei: 

• a tanuló teljes körű tájékoztatása a képzéssel és a vizsgával kapcsolatban 

• a képzés teljes időtartama alatt biztosítja a jogszabályi előírások szerinti 
működést és határidőre teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét 

• a Képző szerv a vállalkozási feltételeit a képzésre jelentkezőnek betekintés 
céljából átadja, továbbá az abba történő betekintést a honlapján és az 
ügyfélfogadójában folyamatosan biztosítja 

• a Képző szerv e-learning elméleti képzés esetén a tananyagot az E-Educatio 
Információtechnológia Zrt.-vel kötött szerződése alapján az e-Titán online 
képzéstámogató programrendszerben biztosítja a tanuló részére 

• a Képző szerv tantermi elméleti képzés esetén – a Résztvevő megrendelése 
esetén – az E-learning vizsgafelkészítő és oktatóanyag hozzáférést, az E-
Educatio Információtechnológia Zrt.-vel kötött szerződése alapján az e-Titán 
online képzéstámogató programrendszerben biztosítja a tanuló részére 

• a tanfolyam megszervezése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása 

• a közlekedési hatóság által meghatározott képzési dokumentumok vezetése, 
az előírt jelentési kötelezettségek betartása 

• a közlekedési hatósági vizsga előkészítése. 
 

32. Adatkezelés és adatvédelem 
A Képző szerv a felnőttképzési szerződés megkötése és a képzés lebonyolítása 
érdekében az alábbi személyes adatait, a felnőttképzésről szóló törvény és végrehajtási 
rendeletének előírásai alapján kötelező jelleggel kezeli: 

a) a tanuló 

- természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, 
anyja neve) 

- lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, 

- oktatási azonosító számát 
b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben résztvevő 

- végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-
ismeretével, 

- a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés 
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, 

- a képzés során történő értékelésével és minősítésével, 

- a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési 
hitellel kapcsolatosak, úgy, mint 
o a kontaktórákon vezetett, a képzésben résztvevő személy által aláírt 

jelenléti íveket, 
o a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, 

ellenőrzést igazoló dokumentumokat, 
o a felnőttképzési szerződést. 

 
A Képző szerv a felnőttképzésről szóló törvény alapján köteles a tanuló és a képzés 
adatait rögzíteni a felnőttképzési államigazgatási szerv által működtetett elektronikus 
Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben [„FAR”] is. 
 
A Képző szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a felnőttképzési szerződés megkötése 
és teljesítése (a képzés lebonyolítása) során a tanulók személyes adatait az EU 
2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR), a felnőttképzési törvényben 
és végrehajtási rendeletében, valamint a vonatkozó egyéb (ágazati) jogszabályokban 
előírtak szerint, azoknak megfelelően kezeli. 
 
A Képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy a képzés lebonyolítása kapcsán a 
személyes adatait az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 
(1) b) szerinti jogalappal – a felnőttképzési szerződés megkötése és teljesítése 
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céljából – kezeli és tartja nyilván. A Képző szerv a VOLÁNBUSZ Zrt. belső intranet 
oldalán a munkavállalói számára hozzáférhetővé, így megismerhetővé tette „a 
munkavállalók oktatása során megvalósuló adatkezelésről” szóló adatkezelési 
tájékoztatóját és folyamatleírását (https://intraweb.volanbusz.hu/gdpr/tajekoztatok), 
valamint az Adatkezelési Szabályzatát 
(https://intraweb.volanbusz.hu/szabalyzatok/evu). Az Adatkezelési Szabályzat 
elérhető a nyilvános honlapján is, a közérdekű adatok között. Továbbá - a tanuló 
kérésére - a Képző szerv a felnőttképzési szerződés megkötése és teljesítése során 
bármikor nyomtatott formában is biztosítja az adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi 
szabályzat megismerhetőségét. 

 
33. A szerzői jog 

A Képző szerv által a képzés keretében a tanuló számára biztosított tananyag és a 
kapcsolódó segédanyag szerzői jogvédelem alá esik (továbbiakban: Szellemi alkotások), 
melynek jogosultja - az E-Educatio Információtechnológia Zrt.-vel kötött szerződése 
alapján az e-Titán online képzéstámogató programrendszerben biztosított tananyag 
kivételével - a Képző szerv. 
A tanuló tudomásul veszi, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes 
használhat céljából, rendeltetésének megfelelően használhatja. 
A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem adhatja kölcsön, nem sokszorosíthatja, nem 
terjesztheti, tilos azok online, vagy bármilyen digitális vagy analóg adathordozó útján 
történő hasznosítása, vagy bármely más kereskedelmi célból történő forgalomba 
hozatala, terjesztése vagy értékesítése. 
 

34. A képzés felügyeletét ellátó szerv és a panaszbejelentés 
A képzésben résztvevő a képzéssel összefüggő panaszával elsősorban a Képző 
szervhez fordulhat. Ha a panaszát a Képző szerv nem megfelelően orvosolta, a 
képzésben résztvevő panaszával a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulhat 
jogorvoslatért az alábbiak szerint: 
 

• Építési és Közlekedési Minisztérium 
1054 Budapest, Alkotmány utca 5., postacím: 1358 Budapest Pf. 14., e-mail: 
info@ekm.gov.hu 

• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 
477. 
Telefon: +36-1-510-0101 E-mail: info@kavk.hu 

 
A képzés helyszíne szerint: 
 

• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Budapesti Ügyfélszolgálat 
1119 Budapest, XI. Petzvál József u. 39., tel.: +36-1/371-3037 
e-mail: budapest@kavk.hu 

• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Győr-Moson-Sopron vármegyei Ügyfélszolgálat 
9028 Győr, Tatai út 3., tel.: +36-30-600-6465 
e-mail: gyor@kavk.hu 

• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Bács-Kiskun vármegyei Ügyfélszolgálat 
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A, tel.: +36-76/795-110 
e-mail: bacs@kavk.hu 
 

https://intraweb.volanbusz.hu/gdpr/tajekoztatok
https://intraweb.volanbusz.hu/szabalyzatok/evu
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• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Csongrád-Csanád vármegyei Ügyfélszolgálat 
6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B., tel.: +36-62/681-619 
e-mail: csongrad@kavk.hu 
 

 

Jelen vállalkozási feltételek és tájékoztató a kiadás napjától érvényes. 

Budapest, 2023. január 26. 

 Raska Péter s. k., 
 autósiskola-vezető 
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1. sz. melléklet 
 

Mentesítések (felmentések) 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. 


