VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
GKI TEHERGÉPKOCSI
ALAPKÉPESÍTÉS
• Minimális iskolai végzettség 8 általános
• kitöltött jelentkezési lap, igazolvány kép
• aki C1; C1E; C; CE kategóriájú vezetői
engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg.
• A közúton közlekedő autóbuszvezetőknek és 3,5 t össztömeget meghaladó járművel
áruszállítást végzőknek meg kell szerezniük a (GKI) Gépjárművezetői Képesítési
Igazolványt.
• ezt követően 5 évente kötelező továbbképzésen részt venni és vizsgázni.

Alapképesítést szerezhet:
o EGT–állam állampolgára és akinek állandó lakhelye Magyarországon van
o Nem EGT–állam állampolgára akinek munkavállalási engedélye van, vagy
Magyarországon bejegyzett vállalkozást foglalkoztat.
o Szaktanfolyami oktatás elméleti tantárgyakra 35 óra plusz konzultáció

Vizsgatárgyak:
Elméleti, írásbeli
A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (40 perc)
Előírások alkalmazása (40 perc)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika
(40 perc)
Esettanulmány (120 perc)
Írásbeli vizsgán a 40 kérdéses tesztlapon lévő hibapontok száma 10, ha ezt a
hallgató meghaladja, akkor sikertelen a vizsgája.
Gyakorlat
Járművezetés Autópálya- autóúton közúti forgalomban (50 perc)
Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsi ismeretek szóban (25 perc)
Járművezetés veszélyhelyzetek speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű
szimulátoron való gyakorlás 30 perc
Felmentések:

Az „Előírások alkalmazása”elméleti vizsgatantárgyból felmentést kap az a
gépkocsivezető, amely rendelkezik árufuvarozó vállalkozói illetve autóbuszos
személyszállító vállalkozói szakképesítéssel.
Vizsgatárgyak különbözeti vizsga esetén:
A vizsgatárgy(ak)-nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az NKH KÜI
egyes tárgyak vizsgája alól felmentést adhat.
Sikertelen vizsga esetén javítóvizsgát csak a vizsgát követően 6 nap elteltével és az
első vizsgától számított egy éven belül tehető.
Sikeres vizsga esetén a hallgató az igazolványát 30 napon belül postai úton kapja meg,
vagy az NKH-nál személyesen átveheti.
Tandíj: (mely az alapvizsgadíjat is magába foglalja): 120.000.-Ft
GKI kártyadíja: 9.900.-Ft

GKI Tehergépkocsivezetői továbbképzési képesítés:
Aki C1; C1E; C; CE kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e előtt szerezte
meg tehergépkocsivezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.
A továbbképzési vizsgán csak az elméleti tárgyakból kell vizsgázni, és nem készül
esettanulmány
Tandíj: (mely az alapvizsgadíjat is magába foglalja): 65.000.-Ft
Képzési és vizsgáztatási helyszín:
2051 Biatorbágy Ország út 15.
Vizsga tervezett időpontja:

Elérhetőségek:
E-mail: szikora.zoltan.gyula@multijogsi.hu
Telefon: 06 30 596-1015

