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VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

 
Üdvözöljük a Golf Autósiskolában! 

Iskolánk segédmotor-kerékpár /AM/, motorkerékpár /A1, A/, személygépkocsi 

/B/, képzéssel foglalkozik. 
 

Amit a Golf autósiskoláról tudni kell: 

1.Képzőszerv neve:  

 Golf Autósiskola – Hell Antalné Egyéni Vállalkozó 
Szeged Alföldi utca 22. I. ép B/8 

www.golfautosiskola.hu 

2.Cégforma: magánvállalkozás, tulajdonos Hell Antalné 

3.Vállalkozói nyilvántartási száma: 6357817 

Adószám:45591886-1-26 

Képzési engedély száma: DA/KC/NS/A/269/2/2009 
Oktatási azonosító: B/2020/002312 

OKÉV: 00264-2009 

4.Iskolavezető: Hell Antalné 
Iskolavezetői tevékenységének jogcíme: vállalkozó 

Iskolavezetői nyilvántartási száma 10517 

Telefonszáma: 06-70-326-6966 
E-mail címe: hellantalne@gmail.com  

5. Bank: Oberbank AG Magyarországi Fióktelep 

Számlatulajdonos: Hell Antalné EV 
Számlaszám: 18400010-10000515-10262171 
 

5.Az ügyfélfogadó címe: 

Szeged Tisza Lajos krt. 57.  

Tel: 62/423-780 / Mobil 06-70-326-7284 
Hétfőtől péntekig 10-13 - 14-17. 

facebook.com/golfautosiskola 

golfautosiskola@gmail.com  

7.Tanfolyamra történő felvétel módja: 

A tanfolyamra az vehető fel, aki a jogszabályban meghatározott életkort /AM 
14 év, A1 16 év,  B 17 év,  A 24 év/ betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel 

fiatalabb. A Kategóriára 20 éves kor betöltése után is lehet jelentkezni, 

amennyiben a jelentkező rendelkezik legalább 2 éves A2 kategóriás 
jogosítvánnyal. A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély 

megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamra az vehető fel, 

valamint elméleti vizsgát az tehet, aki a közoktatásról szóló törvény szerinti 
alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség 

megszerzését a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzéséről és vizsgáztatásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
módon kell igazolni.  
A nyomtatványokon a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell 

olvashatóan nyomtatott nagy betűkkel kell kitölteni.    
Amennyiben még nem töltötte be a 18. életévét a jelentkező, szülője vagy 

gyámja írásos beleegyezését kell adnia.  

Ha rendelkezik elkezdett tanfolyammal másik autósiskolánál, a jelentkezéshez 
csatolni kell a képzésről szóló igazolást két példányban, vagy lemondó 

nyilatkozatot kell tenni, hogy lemond az ott szerzett eredményeiről.  
Ha valaha rendőrségi eltiltásban részesült, csatolni kell a határozatot. Aktív 

eltiltásban részesülők nem kezdhetnek el tanfolyamot. 
 

8.Előírt egészségi vizsgálatok 

 A jelentkező köteles alkalmassági vizsgálatra első fokon jogosult orvosánál 

/háziorvos, üzemorvos/ megjelenni, magát a szükséges alkalmassági 
vizsgálatnak alávetni, és azon megfelelni. 

 

 
9.Vizsgára bocsátás feltételei 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy 

az alól felmentették, jelentkezési lapját és azok mellékleteit kitöltötte, 
hiánytalanul leadta, a tan- és vizsgadíjat befizette, sikeres házi vizsgát tett, az 

előírt orvosi vizsgálatokat elvégezte valamint az  alapfokú iskolai végzettség 

meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozott.  Továbbá, aki az előirt életkornál 
három hónappal nem fiatalabb, és első vizsgajelentésig és az adott tanfolyam 

megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. 

Amennyiben a  tanuló a  tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül 

nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam 

megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 
Gyakorlati vizsga / járműkezelés, forgalom,/ csak az elméleti vizsga sikeres 

letétele és a tanfolyam gyakorlati részének igazolt elvégzése után tehető a 

jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, menettávolság és kilométer 
teljesítése és az ott meghatározott életkor betöltése után lehetséges. Továbbá 

aki megfizette a képzéssel kapcsolatos kiegyenlítetlen tartozásait. 

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek 
megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás 

bemutatása. Megfelelő szakirányú képesítés esetén, ill. aki 1984. január 01. 

után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, igazolványt szerzett kérheti 

az elsősegélynyújtó vizsga alól mentesítés Az elsősegélynyújtó vizsgára a 

Csongrád megyei Vöröskeresztnél (Szeged Bárka u 6/B. Tel:62/425-267) lehet 

jelentkezni. (Lásd 2. sz. melléklet) 
 

10. Elméleti és gyakorlati órák 

Elméleti órák időtartama 45 perc.  

Gyakorlati órák időtartama 50 perc. 

A kötelező óraszámokat és megtett kilométereket 1. sz. mellékletünk 
tartalmazza. 
 

11. Járműhasználat 

A minimum vezetési óraszámokat megtalálja a tandíjtáblázatban. (1.sz. 

melléklet) 

A vezetési gyakorlat alap és főoktatásból áll. Az alapoktatás főként rutinpályán 
történik, az oktató pedagógia és módszertani szempontok alapján részben a 

szakoktató által elfogadható körülmények mellett közúti forgalomban is 

történhet. A forgalmi gyakorlat városi, országúti és éjszakai vezetésből áll és 
általában egy alkalommal 2 órás elfoglaltságot jelent. Az alapoktatás elvégzése 

után ez 4 órára bővíthető egy óra szünet beiktatásával. Az oktatás során, a 

járművön az ügyfél, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek 

tartózkodhatnak. Továbbá az iskolavezető engedélyével és a tanuló 

beleegyezésével bárki. 

Az ügyfél engedélyével jelen lehetnek még szakoktató jelöltek és megfigyelők 
is. Motorkerékpár hátsó ülésén oktatás közben személy nem szállítható. 

Az oktatás során a képzőszerv az oktató járművet biztosítja. B kategóriás 

képzés Suzuki SX4 Cross, Toyota Corolla, Yaris, Volkswagen Golf, Polo, 
járművekkel, az AM kategória Aprilia Scarabeo, A1 kategória Yamaha, az A 

kategória Kawasaki motorkerékpárokkal történik. A Golf Autósiskola a tanuló 
által biztosított járművön oktatást nem vállal. 

 

 
12. A hiányzás pótlásának módja  

Az elméleti tanfolyamról való hiányzás 10%ig megengedett az ennél több 

hiányzást pótolni kell, melyre a képző szerv 4 óra erejéig díjtalan lehetőséget 
biztosít.  A további pótlások díja 500Ft/ Gyakorlati órát legalább 48 órával 

korábban lehet lemondani, egyébként a "meg nem jelent" órát, órákat a tanuló 

köteles kifizetni és az a kötelező óraszámba nem számít bele. 
 

13. A tandíj befizetésének módja  

 A tan és vizsgadíjat az ügyfélfogadó irodában, készpénzben nyugta, kérésre 
számla ellenében vagy átutalással kérjük befizetni. A későbbi jogviták 

elkerülése végett az oktatónál történő befizetéseket nem tudjuk elfogadni.  

A befizetést igazoló nyugtát, számlát gondosan meg kell őrizni, mivel 
rendszerhiba esetén avval lehet kizárólagosan bizonyítani a befizetés tényét. 

A tandíjat, amely a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozik, részletekben is be 

lehet fizetni. A legkisebb részletfizetési összeg az adott akciós fizetési feltételen 
van feltüntetve. Az akciós díjszabás feltétele a részletfizetés elfogadása. Ettől 

előzetes írásos kérelemben az iskolavezető jóváhagyásával lehet eltérni. Az 

akciós órákat az első elméleti órát követő hat hónapon belül le kell vezetni, 
különben a le nem vezetett órák után pótdíjat számol fel az iskola.  

Az ügyfél szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíjrészletet előre befizette, 

forgalmi vizsgát csak akkor tehet, ha az összes tan és vizsgadíjat befizette. 

A tanfolyam félbeszakítása esetén, írásbeli kérelemre a fennmaradó részt a 

kezelési költség levonásával visszafizetjük. /A kezelési költség a tandíj 20%-a, 
de legalább 2000 Ft-ot. / 

Az elméleti tanfolyam tandíjrészlete a tanfolyam beindulása után nem változik 

és nem is igényelhető vissza, a gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon 
értékesítjük. 

mailto:golfautosiskola@gmail.com
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A meghirdetett akciók, kedvezmények csak akkor vehetők igénybe, ha az 

ügyfél a teljes képzési szolgáltatást a Golf Autósiskolánál fizeti be, a tanfolyam 
félbeszakítása illetve áthelyezési kérelem esetén nem illetik meg, azokat utólag 

meg kell fizetni. A tan és vizsgadíjakat 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

14. A tanfolyam tantárgyainak hallgatása alól mentesítés nem adható. 
 

15. Lehetőség van más iskolához való távozásra is: az áthelyezési kérelmet 

formanyomtatványon, írásban, három példányban kell kérni, a nálunk teljesített 

oktatásokról 3 napon belül igazolást adunk ki. A tanuló köteles 

tandíjhátralékát megfizetni. A tanuló tudomásul veszi, hogy más 

autósiskolához való távozás esetén 10.000, - Ft kezelési költséget köteles 

fizetni, illetve köteles visszafizetni az igénybe vett kedvezményeket.  

15/b A képzés megszakítása, a tanuló távozása, kizárás a tanfolyamról 

Az ügyfél kérésére a képzés megszakítására lehetőség van, számára halasztási 

lehetőséget biztosítunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az első 
sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül be kell fejeznie a 

tanfolyamot. Szeszes ital vagy bármely más hasonlóan ható szer /gyógyszer, 

kábítószer/ hatása alatt a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való 

részvétel, ellenkező esetben azonnali kizárást eredményez. Ugyancsak kizárást 

eredményez a tanfolyam rendjének, fegyelmének súlyos megszegése is. A 
kizárt ügyfelet sem tandíj-visszatérítés, sem az addig elvégzett tanfolyam 

leigazolása nem illeti meg. 

 
16. , Az elméleti Oktatás helyszíne: 6724 Szeged Boldogasszony sgt. 8. 

Esetleges más helyszín esetén az iskola a tanfolyam megkezdésekor 

tájékoztatja a hallgatót. 
Tanpálya címe: 6724 Szeged, Etelka sor 

Gyakorlati váltás helye: 6722 Szeged Attila utca 21. 

 
17. Pótórát a gyakorlati oktatóval kell egyeztetni, díját az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 
18. Felügyeleti szervek: 

Engedélyező Hatóság:  

Építési és Közlekedési Minisztérium 
1011 Budapest, Fő u. 44-50. 

E-mail: info@ekm.gov.hu 

Szakmai felügyelet:  
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési 

Főosztály Csongrád-Csanád Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési 
Osztály 

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. 

Telefon: +36 62/681-616 
Törvényességi felügyelet: 

Szeged város Polgármesteri Hivatalának jegyzője 

564-364.  
Kérjük panaszával először oktatóját keresse meg, s ha nem sikerül megoldani 

problémáját, akkor forduljon az iskolavezetőhöz, személyesen vagy írásban 

Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön vagy törvényesen 
meghatalmazott képviselője járhat el. 

 

19. Joga van az tanulónak: 

* A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást igénybe venni, számon kérni. 

* A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről 

igazolást kérni. 

* Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatóval. 

* Oktatócserét kérni. 

* Meghatározott módon lemondani a gyakorlati vezetést. 
* Titoktartást követelni az autósiskolától a személyiséget érintő kérdésekben. 

• A tanfolyamdíj befizetéséről számlát kérni. 

 
 

Az tanuló kötelessége: 

* A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, megfelelő öltözékben 

megjelenni.  
* A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése: 

a) bukósisak, 

b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), 

c) protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, 
d) protektoros kesztyű, 

e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma, 

f) elöl-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy 
számozott tanulómellény, (autósiskola biztosítja) 

g) a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot 

rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani. (autósiskola biztosítja) 
* A tandíjat minden esetben előre megfizetni. 

* A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. 

* A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni. 
* A megbeszélt vezetési órákon megjelenni, az oktatóra legalább 30 percet 

várni. 

* A munkavédelmi előírásokat betartani. 
 

Amit a vizsgáról tudni kell 

A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban meg kell 
jelennie, személyazonosságát igazolnia kell.   /Érvényes személy igazolvány, 

lakcímkártya, vezetői engedély, vezetői igazolvány./ 

 
Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három 

munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát. A vizsga felfüggeszthető és a 
hatóság vezetője legfeljebb 6 hónapra eltilthatja azt, személyazonossága 

tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy megkísérelte azt, a vizsgán 

befolyásoló szer hatása alatt van vagy a jármű biztonságos vezetésére 
alkalmatlan. 

 

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a 
számítógépes elméleti vizsga helyett: 

a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a 

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 

szakvéleménnyel 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. 

 

Fontos tudnivalók: 

 

Az egyes járműkategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres elméleti vizsga 

időpontjától számított két éven belül lehet letenni.  
Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 

Joga van a tanulónak, oktatónak, iskolavezetőnek gyakorlati oktatócserét 

kezdeményezni. 
 

A tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telhet el az 

első elméleti vizsgajelentkezésig. Ha a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 
tizenkét hónapon belül nem teszi le az elméleti vizsgát, akkor csak a teljes 

tanfolyam megismétlését követően mehet ismét elméleti vizsgára.  
 

20. Az egyes vizsgákhoz tartozó vizsgadíjakat 1. sz. mellékletünk tartalmazza, 
melyeket a vizsgakiírás előtt az ügyfélfogadó irodában kell megfizetni. 
 

21. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei: 

Az utolsó vizsgát követően kb. 3 nap múlva a Közlekedési Alkalmassági és 
Vizsgaközpont által kiállított vizsgaigazolás alapján az Okmányiroda (a 

mindenkori illetékrendeletben előírt összeg lerovása után) a vezetői engedélyt 

kiállítja. 
 Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan 

kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország 

területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadásakor 
hat hónapos tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A magyarországi 

tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat 
- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli 

állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság 

által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt. 
 

  Hell Antalné 

Iskolavezető sk 
 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Tandíjak  
2. számú melléklet: Elsősegélyről 



1. számú melléklet 

TAN- ÉS VIZSGADÍJAK 

2023. január 1-től 

 

Kategória 

 

életkor 

Elméleti   
tanfolyam 

minimum 

óraszámai 

Elméleti   
tanfolyam 

díja 

Gyakorlati 

óraszám Kötelező 

Km 

Gyakor-

lati 

óra 

díja 

Gyakor-

lati képzés 

díja 

Tandíj 

összesen 

Vizsgadíj 

 

A F V 

Segédmotor-kerékpár 

AM  

14 év 

16 óra 59.900 Ft 4 6 2 100  7000 Ft 84000 Ft 143900 Ft 

E: 4.600 Ft 

JK: 3. 600 Ft 

F: 3. 600 Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A1 

16 év 

22óra 

 
59.900 Ft 6 10 2 240 7000 Ft 127000 Ft 186900 Ft 

E: 4.600 Ft 

JK: 4700  Ft 

F: 11.000  Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A1 1) 

Ha van B kategóriás 

engedély. 

3 óra 15.000 Ft 1 1 1 30 8000 Ft 24000 Ft 39000 Ft 
E: 4.600 Ft 

F: 11.000  Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A 2) 

A1 kat. követő 2 éven 

belül 

- - 6 10 2 240 7000 Ft 127000 Ft 127000 Ft 
JK: 4700  Ft 

F: 11.000  Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A 3) 

A1 kat. 2 éven túl 

3 óra 12.000 Ft 4 6 2 150 7000 Ft 84000 Ft 96000 Ft 

E: 4.600 Ft 

JK: 4700  Ft 

F: 11.000  Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A 4) 

A2 kat. követő 2 éven 

belül 

- - 4 8 2 180 7000 Ft 98000 Ft 98000 Ft 
JK: 4700  Ft 

F: 11.000  Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A 5) 

A2 vagy A korlátozott 

2 éven túl 

3 óra 12.000 Ft 2 6 2 

1km/ A 

óra 

2km/ F 

óra 

7000 Ft 70000 Ft 82000 Ft 

E: 4.600 Ft 

JK: 4700  Ft 

F: 11.000  Ft 

MOTORKERÉKPÁR 

A 6) 

24 év 

22óra 59.900 Ft 10 16 2 390 7000 Ft 196000 Ft 255900 Ft 

E: 4.600 Ft 

JK: 4700  Ft 

F: 11.000  Ft 

SZEMÉLY-

GÉPKOCSI 

B 

17 év 

28óra 59.900 Ft 9 20 1 580 

Alap, 

Pótóra 

8500 Ft 
Vizsgaóra 

12000 Ft 

258500 Ft 318400 Ft 
E: 4.600 Ft 

F: 11.000  Ft 

 

Rövidítések:    

                       A = Alapoktatás  F = Főoktatás V = Vizsgaóra                         

E = Elméleti vizsga  JK =Járműkezelési vizsga  F =Forgalmi vizsga 

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén   2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül  3) A1 

alkategória megszerzését követő két éven túl  4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven 

belül   5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl   6) amennyiben betöltötte 24. 

életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői  engedéllyel  
 

Egyéb költségek:  Rutinpálya használat díj: B: 10000 Ft AM,A1,A: 5000Ft

Elsősegélynyújtó tanfolyam: 17900 Ft  

Elsősegélynyújtó vizsgadíj: 15500 Ft 

Orvosi vizsgálat díja: 7200 Ft 

Teljes E-learning tanfolyam felár: 10000 Ft 

B automata váltós felár: 1500 Ft/óra  

AM manuális váltós motor felár: 1000 Ft/óra 

B gyorsított óra felár: 3500 Ft/óra 

 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

Golf Autósiskola 



 

2. számú melléklet a vállalási feltételekhez Elsősegély nyújtásról 

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított 

igazolással kell igazolni. 

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések 

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által 

kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön 

jogszabály alapján: 

➢ az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, 

➢ az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, 

➢ védőnői, 

➢ dietetikusi, 

➢ mentőtiszti, 

➢ gyógytornász, 

➢ egészségügyi szakoktatói, 

➢ diplomás ápolói 

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint 

➢ a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és 

➢ az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, 

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 

1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői 

engedélyt szerzett; 

1984. január 1-je után: 

➢ bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, 

➢ „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, 

➢ „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői 

jogosultságot 

szerzett. 

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. 

 

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak 

tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására 

külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által 

kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni. 
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