K és V Kft. Autósiskola
Írásos tájékoztató :
1. Képzőszerv: K és V Kft. Autósiskola
Ügyvezető: Varga József
Engedély szám: KVH/42827-1/2017-NFM
Felnőttképzési eng.száma: B/2020/006067
Címe: 3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12.
E-mail cím: autosiskola@k-v.hu
Telefonszám: 06-37-563-533
Honlap: www.k-v.hu
2. Cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Cg. száma: 10-09-022460
4. Iskolavezető neve: Boda Attila ( 12114)
E-mail cím: autosiskola@k-v.hu
Telefonszám: +36-37-563-533
5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:
3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12.
Telefonszám: +36-37-563-533
Kedd – csütörtök: 10:00 - 14:00 h-ig
6. Telephely:3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12.
Telefonszám: +36-37-563-533
7. Tanfolyamra való felvétel módja:
Személyi igazolvány, útlevél, lakcím kártya alapján, beiratkozás
személyesen, az ügyfélfogadó helyiségben.

Képzésre az vehető fel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához
szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb
6 hónappal fiatalabb, a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély
megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség
meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik és az azt igazoló okmányról
másolatot csatol.
8. Előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként:
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapításáról
A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos
vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi
csoportba kell sorolni:
2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki:
a) a „C1", „C1+E", „C", „C+E", „D1", „D1+E", „D", „D+E" kombinált vagy
„TR" trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,
b) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető
jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti
járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű
kategóriájától.

(2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani,
amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági
csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan
járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti
egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba
sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak
kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

041/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
A pályaalkalmassági vizsgálaton megállapított minősítés a következő
alkalmassági kategóriákra vonatkozhat:

a)
I. alkalmassági kategória: a megkülönböztető jelzést használó
gépjármű vezetése,
b)

II. alkalmassági kategória:

ba) a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző
autóbusz (trolibusz), személygépkocsi,
bb)
a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a
vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van,
bc)
c)

a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,
III. alkalmassági kategória:

ca)
a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti
közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és
járműszerelvény,
cb)
a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó,
nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és
járműszerelvény vezetése,
IV. alkalmassági kategória: az
a)-c) pontban nem említett gépjármű vezetése.

(5) Az I. pályaalkalmassági minősítés - az időszakos minősítés határidejének
lejártát követően is - érvényes a II-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a II.
pályaalkalmassági minősítés a III-IV. pályaalkalmassági kategóriára, a III.
pályaalkalmassági minősítés a IV. pályaalkalmassági kategóriára.

(6) A pályaalkalmassági minősítés - az 1. számú melléklet III. fejezetében
foglalt pályaalkalmasságot korlátozó vagy kizáró okok alapján - 1-5 évig terjedő
időtartamra korlátozható, a korlátozás hiányában az érvényesség - a

(7) bekezdésben foglalt kivétellel - az alkalmatlanság jogerős megállapításáig áll
fenn.
4. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a PÁVhoz kell benyújtani.

(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja, valamint (2) bekezdésének a) és
e) pontja alapján a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére
végzi el.

(3) Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából
pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik a
külön jogszabályban meghatározott bármely nemzetközi kategóriában
folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül - a külön
jogszabályban foglaltak alapján - kezdő vezetőnek.
5. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt a gépjárművezetőnek
igazolnia kell, hogy járművezetésre egészségi szempontból alkalmas
A pályaalkalmassági vizsgálat abban az esetben végezhető el, ha a
gépjárművezető a külön jogszabályban meghatározott személyi állapotra
vonatkozó követelményeknek megfelel.

A K ÉS V KFT. AUTÓSISKOLÁBAN MEGSZEREZHETŐ
JOGOSÍTVÁNYOK KATEGÓRIÁNKÉNT:
Tehergépkocsi (C kategória)
Vezethető jármű: az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és
könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
“C” kategóriával még vezethető:






C1″ alkategóriás gépkocsi
mg-i vontató könnyűpótkocsival
segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
kerti traktor
állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:






a 18. életév
“B” kategóriára érvényes vezetői engedély
jelentkezési lap kitöltése
Igazolvány fénykép
alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 80 óra






Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek

Járművezetési gyakorlat: 29 óra:




Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás:23 óra ebből városi vezetés 15 óra; országúti vezetés 4 óra;
hegyvidéki vezetés: 2 óra; éjszakai vezetés: 2 óra
Összesen: 109 óra.

Vizsgatárgyak:
Elmélet: közlekedési alapismeretek, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek számítógépes vizsga
3×25 kérdés, melyet 75 perc alatt kell megoldani
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
A vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki




a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki





az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
18 éves
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki



sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette



a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az
illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások
birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a
vezetői engedély kiállítását.
Az indokolt hiányzás pótlásáról 24/2005 GKM rend. 3.mell./3.2.2.,
az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességről a 3.mell./4.,
a tanuló áthelyezése okán kiadott igazolás a teljesített oktatásokról a
3.mell./3.2.4. pont rendelkezik.

FONTOS!
A vezetői engedély a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelően
(7. melléklet 8., 9. pontban meghatározott életév betöltéséig) kizárólag
Magyarország területén jogosít vezetésre!

Nehézpótkocsi “C” kategóriás vonójárművel (CE kombinált kategória)
“CE” kategóriával vezethető járművek:







“B+E”, “C1+E”, “D1+E”, “D+E” kombinált kategóriába tartozó
járműszerelvények, feltéve, hogy rendelkezik az adott vonójármű
kategóriával
mg-i vontató két nehéz pótkocsival
segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
kerti traktor
állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:



a 18. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
Érvényes “B” és “C” kategóriás vezetői engedély.






kezdő vezetői minősítés megszűnése
jelentkezési lap kitöltése
igazolvány fénykép
alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 20 óra





Közlekedési ismeretek
Járműszerelvény vezetéselmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járműszerelvény vezetési gyakorlat: 14 óra




Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás összesen 8 óra ebből városi vezetés 4 óra; országúti vezetés 2
óra; hegyvidéki vezetés: 2 óra
Összesen: 34 óra

Vizsgatárgyak
Elmélet: közlekedési alapismeretek, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
számítógépes vizsga
2×25 kérdés, melyet 50 perc alatt kell megoldani
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
A vizsgára bocsátás feltételei
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki




a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki





az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
18 éves
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki




sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az
illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások
birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a
vezetői engedély kiállítását.
Az indokolt hiányzás pótlásáról 24/2005 GKM rend. 3.mell./3.2.2.,
az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességről a 3.mell./4.,
a tanuló áthelyezése okán kiadott igazolás a teljesített oktatásokról a
3.mell./3.2.4. pont rendelkezik.

FONTOS!
A vezetői engedély a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelően
(7. melléklet 8., 9. pontban meghatározott életév betöltéséig) kizárólag
Magyarország területén jogosít vezetésre!

D
Autóbusz (D kategória)
Vezethető jármű: az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból
álló járműszerelvény
“D” kategóriával vezethető:






“D1” alkategóriás autóbusz
mg-i vontató könnyűpótkocsival
segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
kerti traktor
állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:







a 21. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
2. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
“B” “C” kategóriára érvényes vezetői engedély
jelentkezési lap kitöltése
igazolvány fénykép
alapfokú végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 28 óra




Közlekedési ismeretek
Az autóbusz vezetés elmélete
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járművezetési gyakorlat: 29 óra




Alapoktatás: 6 óra
Főoktatás összesen: 23 óra ebből városi vezetés 17 óra; országúti vezetés
4 óra; hegyvidéki vezetés: 2 óra
Összesen: 57 óra

Vizsgatárgyak:
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
25 kérdés, melyet 25 perc alatt kell megoldani
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
A vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki




a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki





az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
21 éves
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:




sikeres rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tett
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi
feltételnek

A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az
illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,
A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások
birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a
vezetői engedély kiállítását.
Az indokolt hiányzás pótlásáról 24/2005 GKM rend. 3.mell./3.2.2.,
az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentességről a 3.mell./4.,
a tanuló áthelyezése okán kiadott igazolás a teljesített oktatásokról a
3.mell./3.2.4. pont rendelkezik.

FONTOS!
A vezetői engedély a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletnek megfelelően
(7. melléklet 8., 9. pontban meghatározott életév betöltéséig) kizárólag
Magyarország területén jogosít vezetésre!
OKTATÁS HELYSZÍNEI:
Elméleti képzés helyszíne:
K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.
3200 Gyöngyös Déli Külhatár u. 10-12.
Gyakorlati képzés helyszíne:
K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.
3200 Gyöngyös Déli Külhatár u. 10-12. ( tanpálya )
Iskolavezető szakoktató: Boda Attila 12114

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 5. számú mellékletében előírt feltételeknek
megfelelő oktató járműveink :
Forg.rendsz.:
D kategória:
- DUH – 779 (IKARUS 350)
C kategória:
- KIT – 110 (MERCEDES – BENZ 1524)
CE kategória:
- XSG – 693 (PÓTKOCSI)
A képzési-, a vizsgadij és a pótóra befizetésének módja:
A vizsgadijak és a pótórák befizetése készpénzben a Képzőszerv a K és V Kft.
Autósiskola ügyfélszolgálatán (3200 Gyöngyös, Déli Külhatár út 10-12.sz.)
vagy KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Heves Megyei
Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.
Tel: 36/510-300
A tanuló / vizsgázó jogai és kötelezettségei:
 a tanulónak joga van oktatóját és az oktatójárművet szabadon
megválasztani,
 a tanuló köteles az oktatási rend és az oktatási eszközök használatára
vonatkozó előírások betartására, valamint
 a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírások megtartására,
továbbá
 nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a K és V Kft. Autósiskola jogos
szakmai és gazdasági érdekeit sérti, társai munkáját akadályozza,
veszélyezteti,
 a tanuló köteles a gyakorlati oktatás, valamint a járműkezelési és forgalmi
vizsga során a K ésV Kft. Autósiskola technikai eszközeiben,
járműveiben okozott kárt megtéríteni,
 a vizsgázó köteles az előírt okmányok birtokában, a járművezetéshez
megfelelő öltözetben a vizsga helyszínén pontosan megjelenni,
 a vizsgázó a rutin és forgalmi vizsgán saját felelősségére vesz részt.

Az engedélyező hatóság megnevezése és elérhetősége:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Cím: 1033, Budapest, Polgár utca 8-10.,Tel.: +36 1 510 0101
E-mail: info@kavk.hu
Elérhetőség: 1082 Budapest, Vajdahunyad út 45.T el.: 06-1/814-1800
Elsőfokú hatóság és felügyeleti szerv:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Heves Megyei Vizsgaszervezési
és Utánképzési Osztály
3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.
Tel: 36/510-300
Panaszával fordulhat :
A K és V Kft. Autósiskola iskolavezetőjéhez, az elsőfokú és felügyeleti
szervhez a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Csoportjához, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatóság Főosztályához.

