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Képző szerv megnevezése,  
címe,  
e-mail címe és telefonszáma,  
honlap címe,  

FUVINFO Iroda Információ-szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű 
Társaság,  
(Rövid név: FUVINFO Iroda Kft.) 
1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. VI. em. 610-612. 
 info@fuvinfoiroda.hu  (1) 261-0078; +36 20-424-4843; 
http:// www.fuvinfoiroda.hu 

Cégbírósági bejegyzés száma Cg. 01-09-671657 

Iskolavezető neve,  
e-mail címe, telefonszáma 

Takács Gyula  
info@fuvinfoiroda.hu (1) 261-0078 

Ügyfélfogadó címe,  
telefonszáma,  
az ügyfélfogadás időpontjai 

1106 Bp., Jászberényi út 24-36. (KIPSZER IRODAHÁZ) VI. em. 611.  
(1) 261-0078; +36-20-424-4843; 
Hétfőtől-péntekig: 8:00-tól 16:30-ig. 

A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra 
való felvétel módja 

Személyesen vagy meghatalmazott útján, kitöltött és aláírt „Jelentkezési 
lap” leadásával, írásban, a „Képzési szerződés” megkötésével, 
tanfolyami díjak megfizetésével.  

Előírt egészségi és PÁV alkalmasság 
vizsgálatok 

Gépkezelő munkakörre szóló Munkaköri alkalmassági orvosi igazolás 

A szaktanfolyamra való felvétel és 
vizsgára bocsájtás feltételei 
 

• 18 életév,  

• Munkaköri alkalmassági orvosi igazolás,  

• szakirányú OKJ bizonyítvány megléte,  

• 2 db színes szabványos igazolványkép 
Szaktanfolyamra vagy szakképesítő vizsgára az bocsátható, aki 
megfelel a vonatkozó képzési és vizsgaszabályzatban meghatározott 
feltételeknek. 
A vizsgára bocsájtás feltételei: 

• szaktanfolyamon való kötelező óraszámú részvétel, 

• fizetési kötelezettségek teljesítése. 
 

Szaktanfolyam tantárgyai és elméleti 
óraszámai  

Szakirányú munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek a 
gyakorlatban 1 óra 

Járműhasználat Gépkezelő gyakorlat 3 óra /gépcsoport 

A hiányzás pótlása 
A tantárgyanként kötelezően előírt óraszámról való hiányzás esetén a 
képző szerv a következő tanfolyami lehetőséggel szinkronban pótórákat 
biztosít. 

Tandíj összege (elméleti, gyakorlati), a 
nyújtott szolgáltatások tartalma, 
bizonyítvány kiállítás igazgatás 
szolgáltatás díja (hatályos 84/2009 
KHEM rend. szerint), egyéb költségek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gépcsoport vizsgát Képző szervnél megszerzett OKJ vizsga mellé első 
gépcsoport képzés és vizsga dija: 23.000,-Ft/fő 
Földmunkagépek esetén 33.000,-Ft. 
Már meglévő OKJ bizonyítvány mellé első gépcsoport : 39.000,-Ft/fő 
További gépcsoportok gépcsoporttól függően 15-25000,-Ft között 
A Gépkezelői jogosítvány kiállítás KAV részére továbbítandó díj 3.300,- 
Ft/ db (Áfa-mentes) 
Az elméleti szolgáltatások tartalma: 

• szakelőadói oktatás, konzultáció, 

• PowerPoint előadás szolgáltatása, 

• szakelőadók által biztosított jogszabályi kivonatok, segédletek 
átadása, 

• gyakorlati oktatás biztosítása, 

• az oktatási helyszínnel, a szaktanfolyami felkészítéssel és 
vizsgáztatás szervezésével kapcsolatos adminisztratív költségek 

• Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközponti (KAV) vizsgadíjak 
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Tanfolyami és vizsgadíjak fizetési 
módja 

Számlánk alapján átutalással vagy készpénzben.  
A tanfolyam min. 20.000,- Ft befizetésével kezdhető meg, a teljes díj 
kiegyenlítése a vizsgajelentés napjáig esedékes. 

Tantárgyi / tanfolyami felmentés 
 

Nincs. 

Tanuló áthelyezése, teljesített 
oktatásról szóló igazolás 

A képzésben résztvevő kérésére a Képző szerv írásbeli igazolást állít ki 
a tanfolyam elvégzéséről, képzési forma és óraszám megjelöléssel, 
tanulóazonosító átadásával. 

A oktatás helyszíne 
Elméleti képzés: Budapest X. Jászberényi 24-36. VI. emelet  
gyakorlati képzés: gép helyszíne  

Pótórák igénylése, díjai 
A pótóra igénylése írásban a Képző szervnél benyújtott írásos 
kérelemmel és a gépcsoport gépbérléssel felmerülő költségének 
megfizetésével lehetséges. 

Engedélyező hatóság 
Felügyeletet ellátó szervezetek 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
1011 Budapest, Fő u. 44-50. Tel: 1/795-1700 
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (KAV) 
1082 Budapest Vajdahunyad utca 45. Tel: 1/814-1800 

A vizsgázó jogai  

• Teljes körű tájékoztatást kell kapjon a képzéssel és a vizsgával 
kapcsolatban, 

• A képzési és vizsgadíjról számlát kell kapjon, 

• Személyes adatainak jogszabályok szerinti kezelése és ezek 
ellenőrzésének joga, 

• A szakhatósági vizsga előkészítésének, megszervezésének 
igénylése a Képző szerv részéről, a bizonyítvány átvétele. 

A vizsgázó kötelezettségei 

• A jelentkezéshez szükséges okmányok, bizonyítványok bemutatása; 

• A tanfolyamon történő részvétel (előírt óraszámok megléte, jelenléti 
ív aláírása); 

• Képzéssel és vizsgával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek 
teljesítése; 

• Adataiban bekövetkező változásoknak a vizsga előtt 14. 
munkanapig történő bejelentése; 

• Kimaradási szándékáról a szerződés felbontására írásban kérelmet 
ad be. 

• A Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a KAV: – az időbeni 
értesítés mellett - a képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatos 
változtatások jogát fenntartja. 

Vizsgadíjak (pótvizsga) és azok 
megfizetésének módja: 

Képző szerv a megfizetett tanfolyami és vizsgadíjból a vizsgajelentéssel 
egy időben a tanulóazonosító feltüntetésével a díjat/díjakat KAV részére 
átutalja. 
Vizsgadíjak a 84/2009 KHEM rend. szerint kerülnek felszámításra: 
Gyakorlati vizsga 5.000,- Ft/db (Áfa mentes) 

A szakképesítés kiadásával 
kapcsolatos fontosabb előírások 

A Gépkezelői jogosítványt a KAV állítja ki, Képző szerv veszi át és 
értesíti a vizsgázót az átvétel lehetőségéről.  

Nem magyar állampolgárokat érintő 
előírások  

Magyar nyelv ismerete (írás, olvasás) 
Magyarországi lakcímkártya vagy foglalkoztatói igazolás.  

  


