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1. Képzőszerv neve:  X-CLASS Kft. X-Drive Autósiskola 

Címe:  1117 Budapest, Fehérvári út 54-56. 
  www.x-drive.hu;    info@x-drive.hu 

Telefonszáma:   06 1 794 5631 
2. Cégforma:    korlátolt felelősségű társaság 
3. Cégjegyzékszáma:  01-09-894872 
4. Iskolavezető neve:  Dobos Sándor 
            elérhetősége:  06 30 631 1861;    dobos.sandor@x-drive.hu 
5.  Ügyfélfogadás helye:  1117 Budapest, Fehérvári út 54-56. 
    telefonszáma:  06 1 794 5631 
                 ideje:  kedd 09:00 – 17:00 óráig 
 
7. Tanfolyamra, szaktanfolyamra történő felvétel módja 
 
Tanfolyamra az a személy vehető fel: 

- aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, 326/2011. Korm. rendeletben 
meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb és 

- akinek a 24/2005 GKM rendelet 10§ (2) bekezdésében meghatározott kategóriás vizsgához az előírt 
kategóriára érvényes vezetői engedélye van vagy a közlekedési hatóság által a kategóriára egy éven belül 
kiállított vizsgaigazolással rendelkezik és  

- minimum alapfokú (8 Általános Iskola befejezését igazoló) iskolai végzettséggel rendelkezik és a 
gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai 
végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik vagy 

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud. 
Szaktanfolyamra (GKI) az a személy vehető fel: 

- aki EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van vagy 
- aki nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett 

vállalkozás foglalkoztatja és 
- a 24/2005 GKM rendelet 33/C § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint C1, C1E, C, CE, D1, 

D1E, D, DE kategóriák valamelyikére érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és 
- szakmai továbbképzés esetén EGT tagállamban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek 

megszerzésére nem kötelezett.  
 
8. Előírt orvosi és PÁV alkalmassági vizsgálatok 
 
A közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. NM rendeletben és a közúti 
járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004 GKM rendeletben meghatározottak szerint. 
 
9. A tanfolyamra történő felvételhez szükséges: 
 - kitöltött „Jelentkezési lap”, 
 - nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, 
 - aláírt felnőttképzési szerződés, 
 - orvosi alkalmassági igazolás, 
 - amennyiben van, meglévő érvényes járművezetői engedély másolata 

- a tanfolyam teljes díjának vagy részletfizetési megállapodás első részletének befizetése, befizetésének 
igazolása. 

A képzésre az a személy vehető fel, aki a 7. pontban meghatározott feltételeknek megfelel. 
  
Az elméleti vizsgára az bocsátható, aki  

- az elméleti e-learning vagy tantermi képzést igazoltan elvégezte vagy annak elvégzése alól az iskolavezető 
mentesítette és  

- a 326/2011 Korm. rendeletben meghatározott életévét betöltötte vagy annál legfeljebb három hónappal 
fiatalabb és az egyéb feltételeknek megfelel, valamint 

- az elméleti e-learning vagy tantermi képzésének megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el 
az első elméleti vizsgaeseményig,  

A Hallgatónak az eredeti alapfokú iskolai végzettséget (8 általános) igazoló bizonyítványt az elméleti vizsga 
megkezdése előtt a vizsgabiztosnak be kell mutatnia.  



Amennyiben az eredeti bizonyítványt az elméleti vizsgán nem mutatja be, azt a következő vizsgára jelentése előtt a 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán be kell mutatnia. 
 
Az a Hallgató, aki az elméleti e-learning vagy tantermi képzés megkezdésétől számított tizenkét hónapon belül nem 
tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes elméleti képzés megismétlését követően jelenthető újabb elméleti 
vizsgára. 
 
A gyakorlati vizsgát az tehet, aki a 326/2011 Korm. rendeletben meghatározott életkort betöltötte, az összes 
elméleti vizsgatárgyból sikeresen levizsgázott, minimum a kötelezően előírt gyakorlati képzésen igazoltan részt vett 
és az egyéb feltételeknek megfelel. 
 
A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes, ez idő alatt sikeres gyakorlati forgalmi vizsgát kell tenni. Ezen idő 
eltelte után az addigi sikeres vizsgaeredmények elvesznek, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részét teljes 
egészében meg kell ismételni. 
 
A sikeres forgalmi gyakorlati vizsgát követően a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a vizsgaidőpontját 
követő három munkanapon belül vizsgaigazolást állít ki, amelyet elektronikus úton továbbít az illetékes 
közlekedési igazgatási hatóság részére.  
Szükség esetén a vizsgaigazolás átvételére is van lehetőség a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 
1119 Budapest, Petzvál József u. 39. szám alatti kirendeltségén ügyfélfogadási időben. 
 
A vizsgaigazoláson a külön kód vagy az annak megfelelő szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a 
körülményt, ha a vizsgázó az ’AM’ kivételével bármely kategóriában a járműkezelési vagy rutin, a forgalmi vizsgát 
automatikus működtetésű erőátviteli berendezéssel vagy automata tengelykapcsolóval felszerelt gépjárművel tette 
le. 
 
A vezetői engedély kiállításának, valamint a vizsgaigazolás kiadásának feltétele az elsősegély vizsga. 
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését a Képzőszerv a tanfolyam keretein belül biztosítja. A 
Hallgató mentesül az elsősegély vizsga alól, ha rendelkezik 31/1992 (XII.19.) NM rendelet 2. §-ban meghatározott 
iskolai végzettségek valamelyikének megléte esetén, vagy ha 1984. január 1-je után bármely járműkategóriára 
vezetői engedélyt szerzett. 
 
10. Tanfolyam tantárgyai és kötelező óraszámai 
 
A tantermi elméleti képzés kötelező óraszámait az I. számú melléklet tartalmazza, az elméleti tanórák 45 percesek. 
Iskolánk tantermi elméleti képzést nem folytat. 
Az elméleti képzés e-learning rendszerben történik, relatív képzési idő: 75 óra. Egyes kategóriákban „Biztonsági 
ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgy oktatása is van csoportos gyakorlati képzés formájában, melynek óraszámai 
kategóriánként eltérnek, részletezését az I. számú mellékelt tartalmazza. 
Az elméleti képzéshez, vizsgához szükséges tananyagokat, tansegédleteket autósiskolánk biztosítja minden Tanuló 
számára. 
A járművezető oktatás gyakorlati képzése kategóriánként eltérő számú (részletesen I. számú melléklet) kötelező 
alap és főoktatásból áll a választott gyakorlati oktatóval egyeztet időpontokban. A gyakorlati órák 50 percesek. 
 
A szaktanfolyami (GKI) elméleti képzés óraszámai képesítésenként eltérnek, melynek részletezését a III. számú 
melléklet tartalmazza.  
A szaktanfolyami elméleti képzéshez, vizsgához szükséges tananyagokat, tansegédleteket autósiskolánk biztosítja 
minden Tanuló számára. 
A szaktanfolyami (GKI) gyakorlati képzések szimulátoros és járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 
ismeretek képzésből és egyes képesítések esetében forgalmi vezetésből állnak. 
A szimulátoros és járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek előre beosztott, míg a forgalmi vezetés a 
gyakorlati oktatóval egyénileg egyeztetett időpontokban történik. 
 
11. Választható gépjármű típusok: 
 
B kategória:        Hyundai I30, Renault Clio                          B+E kombinált kategória: Skoda Superb 
A1 kategória       Suzuki TU125                                             A kategória:                 Honda CB600 
 C és CE kategória: Iveco Eurocargo                                          D kategória:   Mercedes 
 
Iskolánknál az A1 és A kategóriák gyakorlati képzésén saját tulajdonú motorkerékpár használatára nincs lehetőség. 
 
 
 



12. Hiányzás pótlása 
 
Az elméleti órákon való részvétel (kivéve e-learning képzés esetében) kötelező, hiányzás esetén azt pótolni kell. 
 
13. Tanfolyam- és vizsgadíjak 
 
A kategóriánként és szaktanfolyamonként fizetendő részletes képzési- és vizsgadíjakat a II. és a IV. számú 
mellékletek tartalmazzák. 
További képzési díj csak gyakorlati pótórák, illetve pótvizsga esetén szükséges (lásd. 17. pont). 
 
A tanfolyam díjának megfizetésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk egyéni megállapodás szerint. 
 
A tanfolyam díját egyösszegben a jelentkezéskor, részletfizetés esetén a megállapodásban foglalt határidőkig kell 
megfizetni a Képzőszervnél készpénzben átvételi elismervény ellenében vagy banki átutalással a felnőttképzési 
szerződésben szereplő bankszámlaszámra. 
 
Sikertelen vizsgát követően az esetleges pótórák és a pótvizsgadíj befizetése a következő vizsga bejelentéséig 
esedékes a fenti fizetési módokon. 
A befizetett képzési díjakról a Képzőszerv a számlát a tanfolyam végén állítja ki a Hallgató vagy a befizető nevére.  
 
14. Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességek 
 
Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, a vizsgaközpont az 
egyes tantárgyak vizsgakötelezettsége alól mentesíti azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú 
képesítéssel rendelkezik vagy egyes kategóriák esetében a közlekedésért felelős miniszter által a tantervi és 
vizsgakövetelményben meghatározott gépjárművezetői kategóriában előképzettséggel rendelkezik. 
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól az, aki meghatározott jármű vezetésére jogosító vagy korlátozott 
vezetői engedéllyel rendelkezik és a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 11§ 3. pontja szerint azt más jármű vezetésére 
kívánja kiterjeszteni. 
Mentesül továbbá az elméleti tanfolyam és vizsga alól az, aki a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 11§ 5. pontjában 
foglaltak szerint kíván újabb kategóriát megszerezni. 
Az egyes kategóriáknál felmentések a ’Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek’, a ’Biztonsági ellenőrzés és 
üzemeltetés’, a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a 24/2005 (IV.21.) 
GKM rendelet 3. melléklet 4.1. pontjában, valamint az Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgája alól a 31/1992 (XII. 
19.) NM rendelet 2§-ban megjelölt képesítések esetén adhatóak. 
 
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól 
– kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanuló felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön 
megállapodás szerint működik közre. 
 
15. Tanuló áthelyezés 
 
A Hallgató jogosult a tanfolyamot bármikor megszakítani és a képzést más képzőszervnél folytatni. Kérésére 3 
munkanapon belül az iskolavezető rendelkezésére bocsátja az ehhez szükséges ’Képzési igazolás’ elnevezésű 
kitöltött dokumentumot. 
 
Áthelyezés esetén az igénybevett szolgáltatások figyelembevételével kiszámított, fel nem használt, befizetett 
képzési díj Hallgatónak visszajár. A megkezdett e-learning vagy tantermi elméleti képzés, a levezetett és 24 órán 
belül esedékes gyakorlati képzés, valamint a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál lejelentett vizsgák díja 
nem téríthető vissza.  
 
16. Oktatási helyszínek 
 
Az elméleti tantermi képzés a Képzőszerv telephelyén (1117 Budapest, Fehérvári út 54-56.), a Biztonsági 
ellenőrzés és üzemeltetési képzés a 2440 Százhalombatta, Mérnök u. 15. szám alatti tanteremben, a járműkezelés és 
rutin képzés a 2336 Dunavarsány, Petőfi lakótelep 23. szám alatti pályán történik az előzetesen egyeztetett 
időpontokban. 
 
17. A pótórák igénylésének módja, díjai 
 
Az elméleti tantermi képzésen (kivéve e-learning képzés esetében) való részvétel kötelező. Erről való hiányzást 
pótolni kell, melynek módjáról és idejéről az iskolavezető vagy az elméleti oktató tájékoztatja a Hallgatót. 
 



Az e-learning elméleti képzés a megkezdését követő 180 napig áll a Hallgató rendelkezésére. A 180 nap letelte után 
csak pótóra vásárlásával van lehetőség az e-learning tananyag további hozzáféréséhez. A pótóra hozzáférési ideje 
10 óra, legfeljebb 30 nap. 
 A gyakorlati képzés során felmerülő pótóra lehetőségéről, annak számáról a Hallgató és a gyakorlati oktató 
közösen egyeztet és dönt.  
 
Az elméleti pótóra 1.200,-Ft/óra, a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés pótóra 3.400,-Ft/óra, a gyakorlati pótórák 
díjai kategóriánként megegyeznek a kötelező órák áraival. 
Az e-learning pótóra díját kategóriánként a felnőttképzési szerződés tartalmazza. 
 
18.  Engedélyezési Hatóság: 
 Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad. u. 45., telefonszám.: 06 1 814 1819 
 
        Képzés felügyeletét ellátó szerv: 
 KAV – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaözpont 
 Cím: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 39., telefonszám.: 06 1 371 3056 
 
19. A Hallgató jogai és kötelezettségei 
 

- A Hallgató köteles az előírt óraszámú elméleti tanfolyamon részt venni (kivéve e-learning képzés 
esetén), a foglalkozásról való hiányzás esetén azt konzultáció keretében pótolni. 

- A Hallgató köteles a tájékoztatóban feltüntetett, illetve a beiratkozáskor közölt tandíjat és vizsgadíjakat 
a megállapodásnak megfelelően befizetni. 

- A Tanulónak az e-learning képzés megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap letelte előtt 
elméleti vizsgán kell megjelennie, tizenkét hónapon belül pedig sikeres elméleti vizsgát kell tennie. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget, a teljes elméleti képzést meg kell ismételnie, ebben az esetben az 
elméleti képzés teljes díját újból ki kell fizetnie a Képzőszerv részére. 

- A Hallgató jogosult a tanfolyamot bármikor legfeljebb 2 hónapra megszakítani. Amennyiben a Hallgató 
a 2 hónap eltelte után sem folytatja a megkezdett képzést, úgy kérelmére a befizetett és az igénybevett 
képzési szolgáltatások figyelembevételével kiszámított képzési díj visszajár, azzal, hogy Képzőszerv az 
előbbiek szerint visszafizetendő képzési díjat jogosult 15%-kal csökkenteni rendelkezésre állási díj 
címén. 

- A Hallgató jogosult más képzőszervbe történő áthelyezését kérni, a megfelelően kitöltött, e célra 
rendszeresített űrlapon. Áthelyezés esetén az igénybevett szolgáltatások figyelembevételével 
kiszámított, fel nem használt, befizetett képzési díj Hallgatónak visszajár. Igénybevett szolgáltatásnak 
minősül a megkezdett e-learning vagy tantermi elméleti képzés, a levezetett és 24 órán belül esedékes 
gyakorlati képzés, valamint a közlekedési hatóságnál lejelentett vizsgák díjai, mely díjak nem 
téríthetőek vissza. 

- A gyakorlati képzés időpontjaiban a Hallgató és a gyakorlati oktató közösen állapodnak meg. A 
megbeszélt időpontot lemondani vagy megváltoztatni csak az oktatónál lehet legkésőbb a vezetés 
megkezdése előtt 24 órával. Amennyiben a Hallgató ennek nem tesz eleget, a megbeszélt időpontban 
nem jelenik meg, az adott időre befizetett óradíjat elveszti. 

- Az előre megbeszélt helyen és időben mind az oktató, mind a Hallgató köteles egyaránt 20 percet 
várakozni - az esetlegesen előre nem látható késések miatt. A tanuló késése a megbeszélt óra 
befejezésének időpontját nem érinti. 

- Abban az esetben, ha a kötelező orvosi vizsgálat során korlátozást (szemüveg, kontaktlencse) írnak elő, 
a Hallgató köteles mind a gyakorlati képzés, mind a gyakorlati vizsgák során a szemüveget, a 
kontaktlencsét magával hordani. 

- Amennyiben a vizsga a szemüveg, a kontaktlencse vagy az okmányok hiánya miatt nem tartható meg, 
az anyagi felelősség a Hallgatót terheli.  

- Amennyiben a Hallgató gyakorlati képzése és/vagy gyakorlati vizsgája egyik félnek sem felróható 
okból – ideértve különösen az oktató gépjármű meghibásodását vagy az oktató megbetegedését – marad 
el, a Képzőszerv köteles másik oktatót biztosítani. Ha a Hallgató ezt nem fogadja el, az ismételt vizsga 
díja őt terheli. 

- A Hallgató a vezetési gyakorlat során jogosult a Képzőszerv vezetőjét bármilyen panasz, sérelem esetén 
tájékoztatni, vagy másik oktatót kérni, ha a korábbi oktatóval vagy annak módszereivel nem elégedett. 

 
20. Vizsgadíjak 
 
A kategóriánként és tantárgyanként fizetendő vizsgadíjak összegét a II. és IV. számú melléklet tartalmazza. 
A pótvizsgák díjai megegyeznek az első vizsga díjával. 
 



A vizsgadíjakat a Képzőszerv részére kell befizetni nyugta ellenében. A befizetett vizsgadíjakat a Képzőszerv 
továbbítja a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont felé. 
 
A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont által meghatározott vizsgadíjak a szerződéskötés időpontjában 
érvényesek, azok változásáért a Képzőszerv nem felelős.  
21. Vezetői engedély kiadása 
 
A vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az 
egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 24/2005 GKM rendelet 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból 
megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság 
vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az 
illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. 
 
Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet 15. §-ban 
foglalt tartozódási engedélyre vonatkozó előírásokra. 
Különös tekintettel kell lenni továbbá a 24/2005 GKM rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapfokú 
iskolai végzettség igazolásának módjára. 
 
 
 

Dobos Sándor  
          iskolavezető 

 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Kategóriás képzés óraszámok 
 

Kategória "A" "A1" "B" "B+E" "C" "C+E" "D1" "D" 

Elméleti tantermi képzés óraszámai 22 22 28 18 64 12 32 20 

Elméleti e-learning képzés (relatív óraszám) 75 75 75 75 75 75 75 75 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés - - - 4 16 8 8 8 

Elmélet összesen 75 75 75 79 91 83 83 83 

                  
Rutin / alapoktatás 10 6 9 6 6 6 6 6 
                  
Városi vezetés 11 8 14 4 15 4 15 15 
Országúti vezetés 5 2 4 4 4 2 4 4 
Éjszakai vezetés - - 2 - 2 - 2 2 
Hegyvidéki vezetés - - - 2 2 2 2 2 
Forgalmi vizsga 1 1 1 1 1 1 1 2 
Forgalom összesen 17 11 21 11 24 9 24 25 
Gyakorlat összesen 27 17 30 17 30 15 30 31 

 



2. mellékelt 
 

Kategóriás képzés árak 
 

Kategória "A" "A1" "B" "B+E" "C" "C+E" "D" 

Elmélet 26 000 Ft 26 000 Ft 26 000 Ft 36 000 Ft 64 000 Ft 60 000 Ft 57 000 Ft 

Rutin 70 000 Ft 42 000 Ft 81 000 Ft 45 000 Ft 60 000 Ft 78 000 Ft 78 000 Ft 

Forgalom 119 000 Ft 77 000 Ft 189 000 Ft 82 500 Ft 240 000 Ft 117 000 Ft 325 000 Ft 
Gyakorlat összesen 189 000 Ft 119 000 Ft 270 000 Ft 127 500 Ft 300 000 Ft 195 000 Ft 403 000 Ft 

Képzési díjak összesen 215 000 Ft 145 000 Ft 296 000 Ft 163 500 Ft 364 000 Ft 255 000 Ft 460 000 Ft 

                

Elméleti számítógépes vizsgadíj 4 600 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 13 800 Ft 13 800 Ft 9 200 Ft 4 600 Ft 

BÜ gyakorlati vizsgadíj - - - 4 400 Ft 4 400 Ft 4 400 Ft 4 400 Ft 

Rutin gyakorlati vizsgadíj 4 700 Ft 4 700 Ft - 3 500 Ft 3 500 Ft 3 500 Ft 3 500 Ft 

Forgalmi gyakorlati vizsgadíj 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 18 500 Ft 

Vizsgadíjak összesen 20 300 Ft 20 300 Ft 15 600 Ft 32 700 Ft 32 700 Ft 28 100 Ft 31 000 Ft 

                

Tanfolyam díja összesen 235 300 Ft 165 300 Ft 311 600 Ft 196 200 Ft 396 700 Ft 283 100 Ft 491 000 Ft 

Szóbeli vizsgadíj: 6000 Ft 

 Gyakorlati óra "A" kategóriákban  7.000 Ft/óra 
Gyakorlati óra "A1" kategóriákban  7.000 Ft/óra 
Gyakorlati óra "B" kategóriában  9.000 Ft/óra 
Gyakorlati óra "B+E" kategóriában  7.500 Ft/óra 
Gyakorlati óra "C" kategóriában  10.000 Ft/óra 
Gyakorlati óra "C+E" kategóriában  13.000 Ft/óra 
Gyakorlati óra "D" kategóriában   13.000 Ft/óra 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. melléklet 
 

GKI képzés óraszámok 
 

 
Tantermi elméleti képzés esetén 

Szaktanfolyami képzés CA CT CKA CKT DA DT DKA DKT CDT CDA CKTDA 

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10 10 5 5 10 10 5 5 15 15 15 

Előírások alkalmazása 10 10 2 2 10 10 2 2 12 10 12 

Egészségügyi, közúti biztonság, logisztika 10 10 5 5 10 10 5 5 15 15 15 

Elméleti képzés összesen 30 30 12 12 30 30 12 12 42 40 42 

Járművezetés szimlulátor berendezésen 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 2 

Járművezetéshez kapcs. gépkocsivezetői ism. 2 - 2 - 2 - 2 - - 4 2 

Járművezetés közúti forgalomban 10 - 10 - 10 - 10 - - 20 10 

Gyakorlat összesen 14 5 14 5 14 5 14 5 5 26 14 

 
           

 
           E-learning elméleti képzés esetén 
           

 
           

Szaktanfolyami képzés CA CT CKA CKT DA DT DKA DKT CDT CDA CKTDA 

Elméleti e-learning képzés (relatív óraszám) 60 60 50 50 60 60 50 50 90 90 90 

Elméleti képzés összesen 60 60 50 50 60 60 50 50 90 90 90 

Járművezetés szimlulátor berendezésen 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 2 

Járművezetéshez kapcs. gépkocsivezetői ism. 2 - 2 - 2 - 2 - - 4 2 

Járművezetés közúti forgalomban 10 - 10 - 10 - 10 - - 20 10 

Gyakorlat összesen 14 5 14 5 14 5 14 5 5 26 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. melléklet 
 

GKI képzés árak 
 

Szaktanfolyami képzés CA CT CKA CKT DA DT DKA DKT CDT CDA CKTDA 

Eméleti képzés 50 000 Ft 40 000 Ft 39 000 Ft 29 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 39 000 Ft 29 000 Ft 65 000 Ft 75 000 Ft 65 000 Ft 

Gyakorlati kpézés 59 000 Ft 6 000 Ft 59 000 Ft 6 000 Ft 59 000 Ft 6 000 Ft 59 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 70 000 Ft 59 000 Ft 

Képzési díjak összesen 109 000 Ft 46 000 Ft 98 000 Ft 35 000 Ft 109 000 Ft 46 000 Ft 98 000 Ft 35 000 Ft 71 000 Ft 145 000 Ft 124 000 Ft 

Elméleti teszt vizsga / vizsgák 13 800 Ft 13 800 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 13 800 Ft 13 800 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 18 400 Ft 18 400 Ft 18 400 Ft 

Esettanulmány 8 000 Ft 0 Ft 8 000 Ft 0 Ft 8 000 Ft 0 Ft 8 000 Ft 0 Ft 0 Ft 8 000 Ft 8 000 Ft 

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivez. Ism. 5 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 5 000 Ft 

Szimulátos vizsga 4 700 Ft 0 Ft 4 700 Ft 0 Ft 4 700 Ft 0 Ft 4 700 Ft 0 Ft 0 Ft 9 400 Ft 4 700 Ft 

Forgalmi vezetés gyakorlati vizsga 9 200 Ft 0 Ft 9 200 Ft 0 Ft 9 200 Ft 0 Ft 9 200 Ft 0 Ft 0 Ft 18 400 Ft 9 200 Ft 

Vizsgadíjak összesen 40 700 Ft 13 800 Ft 31 500 Ft 4 600 Ft 40 700 Ft 13 800 Ft 31 500 Ft 4 600 Ft 18 400 Ft 64 200 Ft 45 300 Ft 

Gépjárművezetői képesítési igazolvány kiállítása 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 9 900 Ft 

Összesen 159 600 Ft 69 700 Ft 139 400 Ft 49 500 Ft 159 600 Ft 69 700 Ft 139 400 Ft 49 500 Ft 99 300 Ft 219 100 Ft 179 200 Ft 

 
 


