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Tájékoztatás az árufuvarozó és autóbuszvezető alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő tanfolyamról 
 
Azok a gépjárművezetők, akik 

• 2009. szeptember 9-ét követően „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált 
kategóriájú vezetői engedélyt szereznek, illetve 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, 
továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú 
járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezettek, 

 
• 2009. szeptember 9. előtt már „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált 

kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, illetve 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” 
alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek, ill. ha árufuvarozás 
esetén az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, vagy autóbuszvezetés esetén alapképesítésüket 2008. 
szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére 
kötelezettek. 

 
Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik 
kizárólag olyan járművet vezetnek: 

- amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát, 
- amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben, 
- amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy 

felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba, 
- amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak, 
- amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett 

oktatás és vizsgáztatás céljából használnak, 
- amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési 

szolgáltatást) nem végeznek, 
- amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem 

tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához. 
 
Képesítések fajtái: 

• alapképesítés (a gépjárművezetői képesítés – első alkalommal – alapvizsga letételével szerezhető meg). 
 

• továbbképzési képesítés (a gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói, vagy autóbuszvezetői tevékenységét az érintett 
járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év 
elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt 
vennie, illetve megfelelnie). 

 
1. A képzőszerv megnevezése: HIR Kereskedelmi Információs és Továbbképző Iroda Kft. 

Címe: 7627 Pécs, Bokor u. 21. 
E-mail címe: hir@hiradriskola.hu 
Honlap címe: https://www.hiradriskola.hu 

 
2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 02-09-064578 
 
4. Iskolavezető neve: Hir Attila 

E-mail címe: hir@hiradriskola.hu 
Telefonszáma: +36-72/222-022 

 
5. Ügyfélfogadó címe: 7627 Pécs, Bokor u. 21. 

Telefonszáma: +36-72/222-022 
Ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 13:00 – 17:00  
 

6. Telephely címe, telefonszáma: - 
 

7. A szaktanfolyamra való felvétel módja: 
A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (felnőttképzési szerződés 
megkötésével) történik. 

HIR ADR Iskola
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8. Az előírt egészségi és PAV alkalmassági vizsgálatok: 

Beiskolázási feltételként egészségi és PAV alkalmassági vizsgálat nincs előírva. 
 

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 
• alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély 
• árufuvarozó továbbképzésnél 2009. szeptember 9. előtti „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy 

„C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély, ill. GKI 
• autóbuszvezető továbbképzésnél 2008. szeptember 9. előtti „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” 

és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély, ill. GKI. 
 

Képzőszervünk jelenleg csak a továbbképzési képesítés megszerzésére indít tanfolyamot! 
 
A vizsgára bocsátás feltételei: 
Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a tanfolyam előadásain részt vett és a tanfolyam, illetve a vizsga költségeit képzőszerv 
részére befizette. 

 
10. A tanfolyam tantárgyai áruvuvarozó, illetve autóbuszvezető tanfolyam esetén: 

• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra), 
• Előírások alkalmazása (10 óra), 
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szervíz, logisztika (10 óra), 
• Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (5 óra), 
• Konzultáció. 

 
 A tanfolyam tantárgyai összevont tanfolyam esetén: 

• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (15 óra), 
• Előírások alkalmazása (12 óra), 
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szervíz, logisztika (15 óra), 
• Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (5 óra), 
• Konzultáció. 

 
 A tanfolyam tantárgyai kiegészítő (1 éven belüli GKI) tanfolyam esetén: 

• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (5 óra), 
• Előírások alkalmazása (2 óra), 
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szervíz, logisztika (5 óra), 
• Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (5 óra), 
• Konzultáció. 

 
A vizsga tárgyanként írásbeli tesztből áll. 

 
11. Járműhasználat: - 
 
12. A hiányzás pótlásának módja: 

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj 
ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít. 

 
13. A tandíj összege: 

• árufuvarozó / autóbuszvezető továbbképzés esetén:  49 200 Ft + 13 800 Ft vizsga 
• összevont továbbképzés esetén:  74 600 Ft + 18 400 Ft vizsga 
• kiegészítő (1 éven belüli) továbbképzés esetén:  38 400 Ft + 4 600 Ft vizsga 
• a bizonyítvány kiállításának díja: 9 900 Ft 

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá 
a tanfolyamon való részvételre. 

 
14. Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei: 

A tanfolyam tárgyainak meghallgatása, ill. vizsgája alól felmentés nem adható. 
 

15. Tanuló áthelyezés: nem értelmezhető 
 

16. Az oktatás helyszíne: 
Az oktatás a hallgatóval előzetesen egyeztetett és a részére átadott tematikában rögzített helyszínen történik. 
 
17. A pótórák igénylésének módja, díja: 



A tájékoztató aktualizálásának ideje: 2023. január 1. 
 

Igény esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 3 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít. 
 

18. Az engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium 
Címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. 
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.  
E-mail címe: info@ekm.gov.hu 

 
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei: 

Joga van a hallgatónak 
• a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit és a szerződés tartalmát, 
• a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot végighallgatni, 
• emberhez méltó bánásmódhoz a foglalkozások során, 
• a tanfolyam elvégzését követően vizsgára mennie, 
• panaszt tenni az iskolavezetőnél. 

 
A hallgató kötelessége 
• jelentkezéskor a beiskolázási feltételek teljesülését hitelt érdemlő módon igazolni, 
• a foglalkozásokon józan, kipihent, közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan 

közreműködni, kulturáltan viselkedni, 
• a tanfolyam díját határidőre megfizetni, 
• a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani, 
• a tanterem,  a berendezések, az oktatási segédeszközök állagát megóvni, 
• az esetleges hiányzásokat pótolni, 

 
20. A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: 

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra.  Jelenleg a hatályos 84/2009. (XII. 30.) KHEM 
rendelet szerint 4 600 Ft/számítógépes elméleti vizsga (részletesen lásd a 13. pontban). A tanfolyam költségeit a hallgató a 
jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére. 
 

21. A szakképesítés kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: 
A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a KAV Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. a vizsga előtt 
minden esetben ellenőrzi. A sikeres vizsgát követően a GKI kártyát a vizsgaközpont hallgató részére kipostázza.  

 
 

A tájékoztató a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletének és a KAV vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően készült.  
 
Várjuk jelentkezését. 

 
 
 
 

Hir Attila 
iskolavezető 

 


