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24/2005. IV. 21 GKM rendelet szerinti határidők 

 
9 hónap: A tanfolyamra jelentkezés után kilenc hónapon belül amennyiben a tanuló nem jelenik meg 
az első KRESZ vizsgáján, úgy az anyaga inaktívvá válik. A KRESZ vizsga letételéhez egy új elméleti 
tanfolyamon kell részt vennie. Feltétele a tanfolyami díj ismételt befizetése. 
 
1 év: Amennyiben a tanuló a tanfolyamra jelentkezés után kilenc hónapon belül részt vett legalább 
egy KRESZ vizsgán, az elméleti vizsgáit a beiratkozástól számított egy éven belül fejezheti be. 
Amennyiben az egy évből kicsúszik, az anyaga inaktívvá válik a folytatáshoz egy új elméleti 
tanfolyamon kell részt vennie.  Feltétele a tanfolyami díj ismételt befizetése.  
 
2 év: Sikeres KRESZ vizsga után a tanulónak két éve van a forgalmi vizsga letételéig. Amennyiben 
ebből az időpontból kicsúszik, úgy a teljes tanfolyamot ismételnie kell, ami a tanfolyam teljes 
költségének kifizetése után lehetséges.  
 
Szerződés szerinti határidők: 
3 hónap: Az iskola fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árváltozás időpontja előtt beiratkozott 
tanulóknak három hónapja van arra, hogy a szerződésben foglalt áron forgalmi vizsgáig eljusson, és 
levizsgázzon. Amennyiben ebből az időpontból kicsúszik a fennmaradó képzést az emelt díjjal kell 
kifizetnie. 
 
Azonnali: Amennyiben a hatóság az árait növeli, úgy az a tanuló részére átterhelésre kerül, 
amennyiben csökkenti, az a tanuló részére visszafizetésre kerül.  
 

Képzési helyszínek 

Elmélet tantermi: 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 11. „A” épület 
Elmélet E-learning: Távoktatás - online tananyag 
Gyakorlat: 3170 Szécsény, Rimóci út 672/4 hrsz. Tanműhely  
Főoktatás: Szécsény és környezete 

http://www.lipthay.hu/


 
Vizsgahelyszínek és a vizsgához tartozó dokumentációk 

 
Elméleti vizsga helyszíne:  
Közlekedés és Alkalmassági Vizsgaközpont épülete: 3100 Salgótarján, Karancs utca 54. 
A vizsgán bemutatandó dokumentáció:  

 8. általános iskolai végzettséget igazoló okmány  

 (érvényes diákigazolvány vagy bizonyítvány) vagy meglévő jogosítvány  

 és amennyiben van: vizsgaigazolás  
 

Gyakorlati vizsga helyszíne:  
A forgalmi vizsga Szécsény és környezete útvonalon zajlik. 
A vizsgán bemutatandó dokumentáció:  

 érvényes személyazonosító okmány 

 lakcímkártya 

 ha van meglévő jogosítvány vagy vizsgaigazolás  
 
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.  

 
Jogosítvány kiváltása: 

 A jogosítvány kiváltásának intézése a tanuló feladata 

 A kiváltás folyamatában az Autósiskola nem vesz részt 

 Kormányablakban személyigazolvány, lakcímkártya, vöröskeresztes vizsgakártya és orvosi 
alkalmassági vizsgálat eredeti példányának bemutatása szükséges (csak személyesen intézhető) 

 
Vizsgázó jogai és kötelezettségei:  

 Vizsgázó a vállalási feltétel, tájékoztató és a szerződés elolvasása és értelmezése után, 
azokban foglaltakat tudomásul veszi 
 

Külföldi tanulóinkra vonatkozó feltételek: 

 Nem magyar állampolgársággal rendelkező tanulóknál különös figyelmet kell fordítani az 
érvényes tartózkodási engedély meglétére, és az arra vonatkozó előírásokra, illetve 
igazolniuk kell az alapfokú iskolai végzettségüket 

 A külföldön megszerezett bizonyítványok esetén a 24/2005 IV.21. GKM rendelet 10. § 4. 
bekezdés alapján kell eljárni 

 
A képzés engedélyezését, felügyeletét ellátó szervek: 

 Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű- Közlekedési Hatósági Főosztály 
1138 Budapest, Váci út 188. 

 Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., Középkelet-magyarországi 
Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Nógrád Megyei Vizsgaszervezési és 
Utánképzési Osztály  
3100 Salgótarján, Karancs út 54. (Tel.: 06-32/521-281) 

 


