
T á j é k o z t a t ó  
„T” kategóriához 

 

Alföldi ASzC Dr. Pálfi György Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium, 5741 Kétegyháza, Gyulai u. 6. 

Képzőszerv ügyfélfogadás rendje: 

 

- Az ügyfélfogadás időpontjai:  Kedd:   8.00 – 13.00-ig 

 Csütörtök: 12.00 – 15.00-ig 

- Telefonszáma:  66/625-0311 

- E-mail: ketegyhazisuli@gmail.com   www.ketegyhazisuli.hu 

  

Iskolavezető: Duna Zsolt tel.: 06-30/279-5490 duna-zsolt76@freemail.hu 

 

A képzés helyszínei: 

- Elméleti rész kezdési időpontja, helye és várható befejezése: 

…………………………………………………………………………. 

- Gyakorló pálya: Kétegyháza 

- Forgalmi oktatás váltási helye:………………………………………… 

 

Tanfolyamra való felvétel feltételei: 

 

- Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány   

kiadásához szükséges, a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet által meghatározott 16 éves életkort 

betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. 

- Jelentkezési lapot kitöltötte. 

- Írni olvasni tud 

- ha van már vezetői engedélye, azt felmutatta 

 

A tanfolyamra jelentkezés módja: 

 

Tanfolyam meghirdetés alapján történik, és megfelelő létszám esetén indul. 

A jelentkező a kézhez kapott jelentkezési és vizsgalap vastagon bekeretezett részének kitöltése 

után leadja, az esetleges felmentéseket igazoló dokumentációkat, és azok fénymásolatát, valamint 

a vizsgadíjat, és a tanfolyam I. tandíj részletét befizeti. A felmentéseket a 24/2005. (IV 21.) GKM 

rendelet 3 sz. mell. 4. pontja tartalmazza! 

A jelentkezési lap kitöltésénél különösen figyelni kell a személyes adatok kitöltésekor, hogy az 

adatok a személyi igazolvány, útlevél adataival megegyezőek legyenek. 

A lap hátoldalán történő nyilatkozattételnél a jelentkező - büntetőjogi felelőssége teljes tudatában - 

nyilatkozik a feltett kérdésekre, így azoknak a valóságnak megfelelőnek kell lenniük. 

18 év alatti tanuló eseté szükséges a szülő vagy törvényes képviselő aláírása! 

 

Tanfolyam tantárgyai: 

 

Elmélet:     Kötelező óraszám:         

 

Közlekedési ismeretek    16 óra    

Járművezetés elmélet                  6 óra     

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek    6 óra 

Rakodás munkavédelem, tűzvédelem  12 óra 

Biztonsági Üzemeltetés      16 óra 

        Összesen:               56 óra   

Az elméleti képzés 45 perces foglalkozás után 10 perces szünetekkel történik, és egy alkalommal, 

maximum 4 óra tartható. A fent említett óraszámok a minimum órákat tartalmazzák, attól el lehet 
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térni. Az elméleti képzés intenzív jellegű, így minden héten kedd és csütörtök oktatási napokon 

történik, de ettől az elméleti oktatóval történő egyeztetés után el lehet térni. A tanfolyami 

foglalkozásokon minden „tanulónak” részt kell venni, hiányzás esetén - max.10% - azokat az 

órákat a tanulónak a kijelölt „pótló foglalkozásokon” kell átvenni, annak költsége: 2.500  Ft./ó 

Aki a tanfolyam megkezdését követően 9 hónapon belül nem jelentkezik elméleti vizsgára, illetve a 

tanfolyam megkezdését követően 12 hónap alatt nem tesz sikeres elméleti vizsgát, új tanfolyamot 

köteles elvégezni! Külföldi állampolgár saját választott nyelvén is kérheti a vizsgájának letételét. 

Képzés elméleti ideje: (E-learning rendszerben): 180 nap/75 óra (pótanyag rendelhető) A 

tanfolyam kezdete a tanagyag megkezdésétől számít. 

 

Közúti elsősegély - nyújtásból kötelezően előírt vizsgát - aki nem rendelkezik ezzel - az iskola 

szervezésében vagy ezen kívül meg kell szerezniük. Költsége: 12.000 Ft + vizsgadíj 15.500 Ft 

Az elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettségnek első alkalommal az autósiskola nyújt segítséget. Az 

igazolatlan távolmaradás illetve bukás esetén további segítséget a hallgató nem kap.  

 

Az elméleti vizsgára csak az bocsátható,  

 

- aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, tantermi képzés esetén maximum az 

össz óra 10%-át lehet hiányozni.  

- „T” (mezőgazdasági vontató, lassú jármű) esetében elég, ha a jelölt írni, olvasni tud. 

- aki megfelel a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet által meghatározott feltételeknek,  

- 16 évnél maximum három hónapnál fiatalabb. 

-    aki az oktatás és a vizsga díját befizette 

 

Rutin, és forgalmi vizsgára csak az bocsátható,  

 

- aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte 

- kötelezően előírt gyakorlati vezetés óráit levezette, azokat aláírta 

- aki megfelel a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet által meghatározott feltételeknek,  

- 16. életévét betöltötte. 

-     aki az oktatás és a vizsga díját befizette 

 

Vezetési gyakorlat oktatását csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után lehet 

megkezdeni. A gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének 

időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 

évig érvényes.  

 

Gyakorlat:    Kötelező óraszám:    

 

Alapoktatás            6 óra       

Főoktatás (F/v, F/o,F/k)      18 óra     

   Összesen:    24 óra     

 

A gyakorlati képzés 50 perces foglalkozás után 10 perces szünetekkel történik. . A gyakorlati 

oktatást csak a vezetési karton szabályos kitöltésével lehet megkezdeni (aláírás, dátum, km, 

óraszám)! Mindezek elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után! 

Járműkezelési alapoktatáson és vizsgán az előző feltételek szerint folyamatosan részt vehet, de 

forgalmi vizsgát 16. életév betöltése után tehet. A gyakorlati vezetés óráihoz a forgalmi vizsga 

órája is hozzáadódik, a kötelező minimum órákon felül.  

 

Óradíjak: 

- Elméleti részdíj      50.000 Ft/fő 

- Bü. felkészítés      16.000 Ft/fő 

- Gyakorlati óradíj (alap)        8.500 Ft/óra 

 

- Pót elméleti tanf.díj             4.000  Ft/óra 

- Pót gyakorlati óradíj        8.500  Ft/óra 

 

Választható Gépjárművek / oktatóik: 

 



 Zetor Proxima   Schneider  József 

 Zetor Proxima   Réfi József 

 

A vizsgadíjakat a jelentkezéssel egyidőben kell befizetni készpénzben vagy mindez 

átutalással is megtehető. 

 

- Közlekedési ismeretek  (Közl.,Rak.)              2 X 4.600 Ft 

- Bü vizsga              4.400 Ft 

- Rutin             3.500 Ft 

- Forgalom             3.600 Ft 

 

 A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: 

 

- A már beiskolázott tanuló más képző szervhez történő áthelyezése esetében a tanulónak 

10.000 ft adminisztrációs, illetve kezelési költséget kell fizetnie autósiskolánk részére. Saját 

intézményünk (mg.gépész, gépszerelő) tanulóink ha nem nálunk vezetik le a kötelező 

vezetési óraszámot, áthelyezés esetén kötelesek az elméleti tanfolyam díjat megfizetni, 

egyéb esetben a képzés költsége térítésmentes, csak a vizsga díját kell megfizetnie, 

gyakorlati pótóra 8.500 ft/óra.   

- A tanuló kezdeményezésére a képző szerv által biztosított nyomtatványt „Képzési igazolás” 

3 példányban, - 3 munkanapon belül - a hiteles adatok beírásával az elbocsátó képző szerv 

tölti ki és a tanfolyam elvégzését az iskolavezető igazolja. Egy példány az intézetünknél 

marad. 

 

Vezetői engedélyek kiadása: 

A sikeres forgalmi vizsgát követően 3 munkanap elteltével személyesen, vagy meghatalmazott 

útján lehet a vezetői engedély kiadását intézni bármely Okmány irodába (személyi ig., ( ált. 

végzetséget igazoló bizonyítvány, vöröskeresztes igazolás vagy meglévő vez. eng. bemutatása 

mellett. Célszerű vinni ). 

Fontos! 

 

 Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgadíj befizetése után tehet ismételten vizsgát. A vizsga 

helyszínén a 5600 Békéscsaba Szarvasi u. 107. „B” épületében teheti meg és jelentkezhet be 

újabb vizsgára. Sikertelen vizsgát követően a pótfoglalkozások megtartására az oktatóval 

történő személyes, telefonos egyeztetést követően kerül sor. 

 

 A tanuló a vizsgán önhibáján kívüli okból (pl. betegség) nem tudott megjelenni 

(távolmaradását felépülését követően 8 napon belül orvosi igazolással igazolja), mentesül a 

vizsgadíj újbóli befizetése alól. 

 

 5 sikertelen forgalmi vizsga után a tanuló csak a PÁV vizsgálatot követően folytathatja a 

tanfolyamot, tehet további vizsgát. 

 
  A sikeres vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály Békés 

Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres 

vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési 

igazgatási hatóság részére, ezért a 8-általános bizonyítvány eredeti példányát, az forgalmi 

vizsgáig be kell mutatni. A vöröskeresztes igazolást csak az okmány irodába kell bemutatni. 

 

 Képzést engedélyező hatóság: (Felügyeletet ellátó szerv) 

 Építési és Közlekedési Minisztérium 

 Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 

 1101 Budapest, Fő u. 44-50. 

 Telefonszám: +36-1-510-0101 

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.     



    

 

 Vizsgaközpont: 

  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

    Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

    Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály 

    Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

    5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. 

    Telefonszám: 06-66-549-340 

    E-mail: bekes@kavk.hu 

 

 

 

 

Kétegyháza,       év      hó     nap 

 

 


