Kecskemét Nagykőrösi u. 37. Tel.: +36 70/492-5849,
Email: info@ko-autosiskola.hu, Web: www.ko-autosiskola.hu

K.O. Autós- Motoros Iskola
Írásos tájékoztató
A képző szerv:

megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS
KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Cég rövidített elnevezése: K.O.Autós- Motoros Iskola Kft.
székhely: 6035 Ballószög, Katona József u. 30.
telephely: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.
Mobiltelefon:70/492-5849
Web: www.ko-autosiskola.hu ,E-mail: info@ko-autosiskola.hu
A cég formája: Korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: 03-09-119298
A képzési engedély száma:
KE/ST/82/B/2240/1/2011

DA/KC/514/2/2009;

KH/ST/NS/A/1054/1/2011;

Az iskolavezető neve : Mészáros Zoltán (zolilevel@freemail.hu, +36/20/478-8608)
Az iskolavezetői tevékenység jogcíme: megbízott
Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma és az ügyfélfogadás időpontja:
6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 37.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől - Péntekig 9-16 óráig
Telefonszám: 70/492-5849
Az oktatás helyszínei:
•

Elméleti oktatás:

•

Gyakorlati tanpálya: 6000 Kecskemét, Kaffka M. U.

•

Bü. Terem: 6000 Kecskemét, Daimler u. 20.

A tájékoztató célja: segítséget nyújtani a tanfolyamra jelentkezéssel kapcsolatos
ügyintézésekről.
A vállalkozás indítható tanfolyamai:
•

“AM” kategória

•

“A1” kategória

•

“A1” kategória “B” kategóriás jogosítvánnyal

•

“A2” kategória

•

“A” kategória

•

“B” kategória

•

“C” kategória

•

“C+E” kategória

•

Az autósiskola szakoktatói továbbképzést nem folytat
Tandíjak

Vizsgatárgyak / vizsgadíjak

Kategória

Elmélet

Gyakorlat

Óradíj

Összesen

Kresz

Járműkezelés
/Rutin

Bü.

Forgalmi

összesen

AM

30.000.-

54.000.-

4.500.-

84.000.-

4.600.-

3.600.-

-

3.600.-

11.800.-

A1

40.000.-

90.000.-

5.000.-

130.000.-

4.600.-

4.700.-

-

11.000.-

20.300.-

A1
(B-vel)

40.000.-

15.000.-

5.000.-

55.000.-

4.600.-

-

-

11.000.-

15.600.-

A2

40.000.-

90.000.-

5.000.-

130.000.-

4.600.-

4.700.-

-

11.000.-

20.300.-

A

40.000.-

140.000.-

5.000.-

180.000.-

4.600.-

4.700.-

-

11.000.-

20.300.-

B

50.000.-

180.000.-

6.000.-

230.000.-

4.600.-

-

-

11.000.-

15.600.-

C

40.000.-

170.000.-

5.000.-

210.000.-

13.800.-

3.500.-

4.400.-

11.000.-

32.700.-

C+E

30.000.-

97.500.-

5.500.-

127.500.-

9.200.-

3.500.-

4.400.-

11.000.-

28.100.-

Tanfolyamra történő beiskolázás feltételei:
Tanfolyamra az a jelentkező iskolázható be, aki a külön jogszabályban előírt életkort
betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
Beiskolázás feltétele
Kategória

Életkor

Előfeltétel

Vizsgázás feltétele
Elmélet

Gyakorlat

AM

13.5 év

14 év – 3 hó

14 év

A1

15.5 év

16 év – 3 hó

16 év

A1 (B-vel)

17 év

B kategória
megléte

A2

17.5 év

18 év – 3 hó

18 év

A

23.5 év

24 év – 3 hó

24 év

B

16.5 év

17 év – 3 hó

17 év

C

17.5 év

18 év – 3 hó

18 év

C+E

17.5 év

18 év – 3 hó

18 év

B kategória
megléte
C kategória
megléte

Ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadóban lehet jelentkezni, ahol a szóbeli
tájékoztatás után a képző szerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, írásbeli
tájékoztatóját megkapja a tanuló. Minden tanulóval a járművezetői tanfolyamra való
felvétel előtt (írásban) képzési szerződést kötünk. Fiatalkorú tanulóval kötött
szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
Nem szükséges az orvosi alkalmasságról szóló igazolás kiállíttatása, illetve az
alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása a képzésre történő felvételkor,
ezekről a tanulónak elegendő nyilatkoznia. (tehát ezen okmányok hiányában is
megkezdhető, illetve befejezhető az elméleti képzés)
Az autósiskolánál az elméleti tanfolyamok online végezhetőek.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a szabályosan kitöltött jelentkezési laphoz
mellékelte az alábbiakat: vizsgadíj, I. csoportú orvosi alkalmassági vélemény (C
kategóriánál II. csoportú) / vezetői engedély („AM” kategóriához nem kell). A fent
jelölt óraszámú előadásokat végighallgatta, vagyis az elméleti tanfolyamot igazoltan
elvégezte és a meghatározott életkort betöltötte. A járművezetői tanfolyammal
kapcsolatos tantárgyak hallgatása, illetve vizsgája alól felmentés nem adható.
Kategóriától függetlenül felmenthetőek a tantárgyak oktatása alól a
mozgáskorlátozottak és a siketek. A mentesített tanulók felkészítésében a képző
szerv a tanulóval külön megállapodás szerint közreműködik.
Az alapfokú iskolai végzettség igazolása esetében az elméleti vizsgára
bocsátáskor elegendő a tanuló nyilatkozata a végzettség meglétéről, amely
nyilatkozatot a jelentkezési lapon kell megtennie. Ezt követően legkésőbb az első
vizsga napján igazolni kell az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Ha a tanuló
alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára
nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. A bekezdésében
meghatározott feltétel igazolható: A személyazonosító okmányokba Magyarországon
bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására
szóló okmány,eredeti példányával,a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített
példányával 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 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.
Az előírások értelmében a tanulónak a tanfolyam kezdetétől (első előadás dátumától)
számított 9 hónapon belül meg kell kezdenie vizsgáit, illetve ugyanezen időponttól
számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőkön túl,
a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető!
Amennyiben a tanuló mentesült a teljes elméleti tanfolyam alól, úgy ezen időpontot a
vezetési karton hitelesítésétől fogva kell számolni, tehát ettől az időponttól
kezdődően számított 12 hónapon belül tehet sikeres vizsgát.
Az elméleti képzés hatósági vizsgával zárul, mely Kecskeméten, a Szent István krt.
19/A szám alatt zajlik le.
A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály BácsKiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályától kapott engedély alapján
az írásbeli, vagy számítógépes vizsga helyett:

a.) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (továbbiakban:
magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll
rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos
nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b.) az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló
magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői
véleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel
küzdő személy szóban is vizsgázhat,
c.) az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a
magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi
Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács
közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
Az a.) pontban említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály BácsKiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya az Országos Fordító- és
Fordításhitelesítő irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő
Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott
nyelvben jártas, más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével
történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal
korábban kell benyújtani a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési
Osztályához.
Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsgát, ismételt díjfizetést követően a sikertelen
vizsgát követően 3 munkanap elteltével tehet a vizsgázó. Elméleti pótvizsgára
önállóan is lehet jelentkezni a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési
Osztályánál.
Sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított 2 éven belül a vizsgáit be kell
fejezni, ha nem, újabb elméleti vizsgát csak ismételt beiskolázást követően, a
tanfolyam megismétlése után tehet.
Gyakorlati képzés:
Ha az elméleti vizsga sikeres, megkezdhető a gyakorlati felkészülés(kivéve
A1Bkategória). A gépjármű vezetése az alapoktatás során, járműkezelési képzéssel
kezdődik, úgynevezett „zártpályás” formában. A járműkezelési és rutin oktatás
folyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A
kötelezően előírt óraszámok levezetése után lehet a főoktatást elkezdeni. A vezetés
helyszíne Kecskemét és környéke. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces (2
tanórát lehet egyben is tartani), amit 10 perces szünet követ. Az alapoktatás során
egy nap maximum 2 tanórán, a főoktatás folyamán maximum 4 tanórán lehet részt
venni (az utóbbi 2-2 óra felbontásban, egy óra szünet közbeiktatásával).
A gyakorlati vezetések ütemezésénél a lehetőségekhez képest, igazodunk a tanuló
igényeihez. Az alábbi táblázat rögzíti a kötelezően előírt minimum gyakorlati órák,
illetve kilométerek számát. Ha úgy érzi a tanuló, hogy pótórák vételére is szükség
van, akkor igényelheti azokat a mindenkori óradíj árán.

Kategória

Életkor

Alapoktatás Főoktatás

összes
óraszám

km

vizsgaóra

AM

14 év

4

6

16

100

30 perc

A1

16 év

6

10

16

240

50 perc

A1 (B-vel)

17 év

1

1

2

30

50 perc

A2

18 év

6

10

16

240

50 perc

A

24 év

10

16

26

390

50 perc

B

17 év

9

20

29

580

60 perc

C

18 év

6

23

29

348

60 perc

C+E

18 év

6

8

14

168

60 perc

A kétkerekű járművek vezetése során a tanuló köteles protektoros kesztyű,
protektoros hosszúnadrág, protektoros dzseki, magas szárú zárt cipő vagy csizma és
bukósisak használata. A megfelelő öltözék hiányában a gyakorlati vezetés képzése
és vizsga nem tartható meg.
A járművezetési gyakorlathoz az alábbi járművek állnak rendelkezésre:
Segédmotor-kerékpár: Malaguti Ciak 50/ Honda Sky 50 típusú robogó
„A1”motorkerékpár:

Honda CG 125

„A 2” motorkerékpár:

Kawasaki ER6N

„A” kategóriához

Kawasaki ER6N; Honda Hornet

„B” kategóriához

Különböző típusú személygépkocsik, tanulók igényeihez
igazodva (Opel Astra, Golf V., Golf IV., Toyota Auris, Ford Focus,
Renault Clio, Mercedes Benz A, Fiat Punto,
Peugeot 207, Dacia Sandero)

“C” kategóriához

Mercedes Atego

“C+E” kategóriához Mercedes Atego+ Last Car Singen pótkocsi
Ha a tanuló saját motort szeretne használni az oktatás során, meg kell felelnie a
24/2005. GKM rendelet előírásainak.

Gyakorlati vizsga típusai, vizsgára bocsátás feltételei:
- járműkezelési/rutin vizsga: sikeres elméleti vizsgát tett, a kötelezően előírt
óraszámú foglalkozásokon igazoltan részt vett, közlekedésbiztonságilag
alkalmas
- forgalmi vizsga: sikeres járműkezelési/rutin vizsgát tett ( „B” kategóriánál
nincsen járműkezelési vizsga), a kötelezően előírt óraszámú foglalkozásokon
igazoltan részt vett, közlekedésbiztonságilag alkalmas, teljesítette az előírt
menettávolságot
Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsgát, ismételt díjfizetést követően a sikertelen
vizsgát követően 3 munkanap elteltével tehet a vizsgázó. Járműkezelési és forgalmi
pótvizsgára csak a képző szerv (szakoktató, iskolavezető) jelentheti a vizsgázót.
Ha 2 éven belül azonos kategóriában a forgalmi vizsgákon 5 alkalommal sikertelen a
vizsga, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Amennyiben ott
„járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban
közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra
nem kötelezhető.
Amennyiben a hallgató a sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított 2 éven
belül nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, csak ismételt beiskolázást követően, a
tanfolyam megismétlése után jelenthető vizsgára.

Mentességek C, E, D kategória esetében:
Mentesítések:
A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a regionális igazgatóság a jelentkezési lapra
tett bejegyzéssel engedélyezi.
Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható
felmentések:
Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és
üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból:
Bármely egyetemen és főiskolán szerzett:
gépész, autógépész, közlekedésmérnöki vagy üzemmérnöki oklevél
gépész, autógépész, közlekedésmérnök tanári oklevél
gépész, autógépész, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél
szakirányú műszaki oktatói oklevél
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai
Karon és jogelőd Katonai Főiskolán szerzett:
harcjármű üzemben tartó szakos oklevél
katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél
gépjármű technikus tiszti képesítés
harcjármű üzemeltetői üzemmérnök
Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél
Technikusi oklevél(szakközépiskolai érettségi):
közúti járműgépész
közlekedésgépész

gépjármű-technikai
gépjármű-üzemi
mezőgazdasági gépész vagy gépjavító
építőgépész
gépjárművezető és –karbantartó
Szakképesítés(szakmunkásbizonyítvány):
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
A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai
tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés
megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány bemutatása
esetén állítható ki.
Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez
szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot nem tudja bemutatni, a felmentett
tárgyból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele
esetén –az egyéb feltételek teljesülése mellett- a vizsgaigazolást a vizsgázó részére
ki kell adni.
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés
szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.
Mentesítések a „munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból:
munkavédelemi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
munkavédelmi szakmérnöki oklevél
munkavédelmi üzemmérnöki oklevél
felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél
munkavédelmi technikus oklevél
középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél
A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. után tett sikeres vizsga a
„munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

A tanulónak joga van:
- A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv
vállalkozási feltételeit, képzési programját.
- A képzést megszakítani, pénzét a meghatározott feltételek mellett
visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni- A
gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni.
- Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 24 órával előbb lemondani.
- Tanfolyami díjáról számlát kérni.
A tanuló kötelezettsége:
- Minden foglalkozáson részt venni (10% hiányzás megengedett elméleti
képzés során tantárgyanként).
- Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre képes állapotban.
megfelelő öltözékben köteles megjelenni.
- Tandíjat a szerződésben foglaltak szerint kell rendezni a tanfolyam idejére
szóló kamatmentes részletfizetési lehetőséggel.
Tanuló áthelyezése:
Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képző szervhez szeretne
átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnél jeleznie kell. Az iskolavezető kötelessége a
képzési igazolás nyomtatványt 3 munkanapon belül 3 példányban kitölteni és azt a
tanuló részére átadni (1 példány a képző szervnél marad). A képzési igazolás
kiadását az iskolavezető semmilyen körülmények között nem tagadhatja meg. Abban
az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (törvényes
képviselőnek) is alá kell írni.

Vizsgaigazolás kiadása:
Amennyiben a hallgató eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, a
vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési
Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztálya
3 munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási
hatóság részére (kormányablak).
A kormányablakba az eredeti orvosi alkalmassági igazolást, az elsősegélynyújtó
végzettséget bizonyító igazolást vagy az elsősegélynyújtó kártyát be kell mutatni, ezt
igazolhatja a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolással (felmenthető: egyetemen
szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi oklevéllel, védőnői, dietetikus,
mentőtiszti, gyógytornász, eü. szakoktatói végzettséggel, diplomás ápolói oklevéllel,
közegészségügyi felügyelő főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakközép, illetve
szakiskolát végzettek). Felmenthető továbbá minden olyan jelölt, aki 1984.01.01-től
1992.12.31-ig bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, Sm, illetve Lj.
kategóriában vezetői igazolványt, Trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt
szerzett) és a személyi azonosításra szolgáló okmányt/okmányokat.

Elsősegély tanfolyamot és vizsgát megfelelő jelentkező esetén autósiskolánk is
szervez, ennek költsége vizsgadíjjal együtt 18.200 Ft.
Vezetői engedélyt csak olyan magyar állampolgár, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező
esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapon belül igazoltan (tartózkodási
vízum, tartózkodási, bevándorlási, illetve letelepedési engedély, valamint az
ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás) Magyarországon tartózkodott.
Az alapfokú iskolai végzettség megfelelőségének vizsgálatáról az alábbi tájékoztatást
adom:
- Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén: A Tv. idézett
előírásának megfelelően elfogadható minden olyan hitelesen kiállított bizonyítvány,
amely igazolja a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzését.
- nem Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén: A külföldön –
külföldi állam joga szerint – kiállított bizonyítványok, oklevelek alapfokú iskolai
végzettségnek való elfogadásáról a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. Törvény szerinti elismerési eljárás után lehet
dönteni. Ennek érdekében a tanulónak, vizsgázónak az eljáró hatóságnál – az
Oktatási Hivatalnál (1054 Budapest, V. kerület, Báthory u. 10., tel.: +36-1/374-2100,
e-mail cím: info@oh.gov.hu) – kell kezdeményeznie a tárgybéli okmány
magyarországi elismerési eljárást. A KAV Közlekedési Alkalmassági és
Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető
Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és
Utánképzési Osztály eljárása során alapfokú iskolai végzettségnek való
elismeréséről szóló határozata alapján fogadhat el valamely külföldön kiállított
bizonyítványt, oklevelet alapfokú iskolai végzettségnek.

A képzés felügyeletét ellátó megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
címe és telefonszáma:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
6000 Kecskemét, István király körút 19/A
Telefon: 06-76/ 795-110, email: bacs@kavk.hu
Nyitva tartás:
hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 8:00-12:00, 12:30-15:00;
pénztár: 8:00-12:00, 12:30-15:00
péntek: 8:00:12:00, pénztár: 8:00-12:00
Képzés felügyeletét ellátó szerv:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

A színvonalas képzés érdekében a vállalkozás korszerű képzési eszközöket,
tanpályát, oktatási segédeszközöket biztosít a tanuláshoz.
Jó tanulást és balesetmentes közlekedést kívánok.
Kecskemét, 2021.03.01.

Mészáros Zoltán
Iskolavezető

