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Személygépkocsi tanfolyam – „B” kategória 

 
Képzőszerv:  
Közép ASzC Lipthay Mg Technikum 
Székhelye: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11. 
elérhetőség: titkarsag@lipthay.hu; www.lipthay.hu 
Tel.: +36 30 753 9402, (32)370 573 
 
Autósiskola vezető:  
Filkor Lajos  
elérhetősége: igazgato@lipthay.hu 
Tel.: +36 20 465 3105 
 
Ügyfélfogadás helye, ideje: 
Titkárság: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11. 
 Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig 

A „B” kategória a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül 
legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsit jelöli. 
A kategória megszerzésével a segédmotoros kerékpárt, mezőgazdasági vontatót és pótkocsiját, lassú 
járművet és nehéz pótkocsiját, kerti traktort, valamint állati erővel vont járműveket is vezethet majd. 
 
Személygépjármű vezetői tanfolyam jelentkezési feltételek: 

 Minimum 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 A jelentkezési lap aláírása, átadása a képzőszerv képviselőjének 
 Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata 
 Amennyiben van jogosítvány, annak másolata 
 Iskolával kötött felnőttképzési szerződés 
 Orvosi alkalmasságról szóló eredeti igazolás  
 Tanfolyamra az vehető fel, aki a jogszabályban előírt életkort betöltötte (16 év 6 hónap) 
 Kiskorú jelentkező esetén a tanuló szerződése szülői aláírással érvényes 

Jó tudni: a tanfolyam már a 17. életév betöltése előtt megkezdhető, de a jogosítvány csak a betöltése 
után kapható meg. 

Jogosítvány megszerzéséhez szükséges:  

 Befejezett általános iskolai tanulmány 
 Sikeres KRESZ vizsga 
 Sikeres forgalmi vizsga 
 Orvosi alkalmassági igazolás 
 Közúti elsősegélynyújtó kártya 
 Az előírt km levezetése 29 óra tapasztalt, rugalmas és türelmes oktatókkal 

KRESZ oktatás: 
 Tankönyvkölcsönzési lehetőség 
 Oktató videók 
 Vizsgafelkészítő gyakorlatok 

 
 

http://www.lipthay.hu/


Az elméleti vizsga feltételei: 
 17. életév betöltése előtt 3 hónappal 
 Aki az elméleti tanfolyamot elvégezte (tantermi vagy távoktatás) 
 Az első vizsgaeseményig a beiskolázástól számított kevesebb, mint 9 hónap telhet el 
 Amennyiben 9 hónapon belül van vizsgaesemény, a beiskolázástól számított 1 éven belül kell 

sikeres KRESZ vizsgát tenni 
 Befejezett általános iskolai tanulmányt igazoló eredeti bizonyítványt, vagy érvényes 

diákigazolványt, vagy külföldi bizonyítványt OFFI fordítással együtt az első KRESZ vizsgán be 
kell mutatni 

Gyakorlati oktatás: 
 Az előírt km levezetése  
 BMW oktatójármű 
 Tapasztalt, rugalmas és türelmes oktatók 
 Gyakorlópálya (Járműkezelési- és rutin feladatok) 
 Tanulóhoz rugalmasan alkalmazkodó gyakorlati időpontok 

A forgalmi vizsga feltételei:  
 17. életév betöltése 
 Sikeres KRESZ vizsga 
 29 gyakorlati óra levezetése (min. 580 km) 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezések: 

 A közúti elsősegély-nyújtó vizsgára a tanulónak önállóan, a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei Szervezeténél, (3100 Salgótarján, Játszó út 2.) személyesen vagy telefonon kell 
jelentkeznie.  

 A vizsgadíjat a Magyar Vöröskeresztnek kell megfizetni.  

 Közlekedés elsősegély-nyújtás vizsgája alól mentesülhet az a személy, akinek végzettsége 
megfelel a 24/2005. GKM rendelet előírásainak illetve 1984.01.01. után szerzett vezetői 
engedélyt, vagy már korábban tett ilyen vizsgát, s rendelkezik Vöröskereszt Igazolással.  
 

Teendők a sikeres forgalmi vizsgát követően:  
Sikeres forgalmi vizsgától számított 3. munkanapot követően, az ország bármely Kormányablakát 
szükséges felkeresni. A kiadáshoz szükséges dokumentumok, melyet a tanulónak vinni kell: 

 Közúti elsősegélynyújtó kártya, vagy kategóriás jogosítvány 
 Orvosi alkalmassági vizsgálat 
 Érvényes személyazonosító okmány  
 Lakcímkártya 

 


