
Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 
 

 

 

1. A Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma 

  „New Easy Rider” Autósiskola Kft. 

           Cím:  9022 Győr, Liszt Ferenc u. 11. 

  Telefon:  20/542-1518, 20/4333-109, 30/901-5883 

                   E-mail: info@easyridersuli.hu 

                   Internet: www.easyridersuli.hu  

 

2. Cégforma.: Kft. 

 

3. Cégjegyzék-szám: 08-09-016463 

    Adószám:14338528-1-08 

    Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00744-2008 

 

4. Iskolavezető neve:  Pálmai András 

                                      20/ 4333-109 

                                      info@easyridersuli.hu 

     

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontjai: 

  9022 Győr, Liszt Ferenc u.11. 

  Telefon: 20/542-1518 

  Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 12:00-17:00-ig 

                      

 

6. Telephelyek címe, telefonszáma: lásd 1. pont- képzőszerv címe 

 

7. Tanfolyamra való felvétel módja 

Az előírás szerint kitöltött „Jelentkezési lap vagy elektronikus jelentkezési lap 

mellé az alábbiak csatolása szükséges: 

 

                     -  alapfokú isk. végzettség igazolása eredeti példánnyal, vagy 

                        közjegyző ill. kiállító által hitelesített másolattal 

                     -  orvosi alkalmasság igazolása 

                      -tanfolyam díj 1. részletének befizetése/ későbbiekben részletezve/ 

                    - elméleti vizsgadíj befizetése  / későbbiekben részletezve/                

 

8. Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok kategóriánként 

Az iskolánál a következő kategóriákban folyik képzés: „A”, „A 2”, „A1”, „B”, 

„AM” 

mailto:info@easyridersuli.hu


Az „AM” kategória kivételével I. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat 

szükséges. 

 

Rendkívüli PÁV vizsgálat szükséges: 

A gépjármű-vezetési gyakorlatból ugyanazon járműkategóriában 2 éven belül 

ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez, a rendőrhatóság, az 

ügyészség, a bíróság és orvos kezdeményezésére,- a járművezető, illetve 

munkáltatójának kérésére. 

9. A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei 
 

Feltételek 

megnevezése 
A1 A2 A B AM 

Magyar 

állampolgárság,  

külföldi állampolgárság 

esetén 180 nap, vagy azt 

meghaladó tartózkodási 

engedély,  

igen igen igen igen igen 

Felvételkor előírt 

életkor (év) 
15 és fél 17 és fél 23 és fél 16 és fél 13 és fél 

Elméleti vizsgát tehet  

(legkorábban) (év) 
15 és 3/4 17 és 3/4 23 és 3/4 16 és 3/4 13 és 3/4 

Gyakorlati vizsgát tehet  

(legkorábban) (év) 
16 18 24 17 14 

Orvosi alkalmassági            

(1. csoportú)  
igen igen igen igen nem 

Iskolai végzettség 

(minimum) 

alapfokú 

isk. végz. 

alapfokú 

isk. végz. 

alapfokú 

isk. végz. 

alapfokú 

isk. végz. 

írni 

olvasni 

tudás 

Fénykép 

(igazolványkép) 
- - - - - 

Kitöltött elektronikus 

jelentkezési lap, 

nyilatkozattal és 

aláírásokkal 

1 db 1 db 1 db 1 db 1db 

 

Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére 

jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, 

a)   A1 alkategória, vagy A2 kategória megszerzését követő két 

éven belül, vagy két éven túl 24.életév betöltése után, valamint 

annak 

b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára 

jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról. 



 

„AM” kategóriában 16 éves korig, „B” kategóriában 18 éves korig csak 

belföldön használható a megszerzett vezetői engedély.  

az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy 

a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek 

esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem 

kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában 

szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél 

mintatár” -ban), valamint 

a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak 

hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy 

bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság 

által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár” -ban), vagy 

olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő 

határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági 

igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon 

felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely 

kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú 

végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. 
 

Elméleti vizsgára bocsátható: 

- aki a tantermi tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte 

- e-learning képzés esetén a rendszer által kiállított igazolást bemutatta 

- akinél az elméleti tanfolyam kezdetétől nem telt el kilenc hónap   

  (elméleti vizsgát a tanfolyam kezdetétől számítva legfeljebb egy éven   

    belül lehet letenni, amennyiben szintén az elméleti tanfolyam kezdetét  

    figyelembe véve 9 hónapon belül megtörténik az első vizsgaesemény  

    annak eredményétől függetlenül. Amennyiben az első 9 hónapon belül 

    nem történik vizsga  ill.  12 hónapon belül nem történik sikeres vizsga, 

    úgy csak új tanfolyam elvégzése után lehet a tanulót elméleti vizsgára 

    bocsátani!!!!!) 

-A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján    

   igazolja a közlekedési hatóság részére. Amennyiben a tanuló alapfokú  

    iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő   

     vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. 

   A bemutatás történhet az elméleti vizsgán a vizsgabiztosnál is. 

   2017. 01.30-tól a már megszerzett vezetői engedély is igazolja a szüksé- 

   ges iskolai végzettséget- amennyiben megszerzésének feltétele volt az 

   alapfokú iskolai végzettség. 
 

 

Járműkezelés és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki: 

a. járművezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte  

b. összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott 



c. a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte 

 

Sikeres forgalmi vizsga esetén a vizsgaigazolást, a KAV elektronikus úton  

megküldi az okmányirodának, ahol az elsősegélynyújtó igazolványt valamint az 

orvosi alkalmassági eredményt kell bemutatni. 

 

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja: 

Iskolánk helyben biztosítja tanulóink részére a tanfolyam elvégzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Elsősegély nyújtó tanfolyam elvégzése 

nem kötelező! A vizsgaigazolás kiállításának feltétele a Magyar Vöröskeresztnél 

letett sikeres vizsga. 

A Vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek 

megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás 

(továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól 

mentesülnek a 31/1992. (XII.19) NM rendelet alapján: 

• Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi  

•  Állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi  

• Védőnői  

• Dietetikusi  

• Mentőtiszti  

• Gyógytornász  

• Egészségügyi szakoktatói  

• Diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők  

• Közegészségügyi felügyelői szakon végzettek  

• Egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek  

továbbá minden olyan vizsgázó, aki: 

1969. június 1-je és 1983. december 31-e között "D" kategóriára vezetői 

engedélyt, "trolibusz" kategóriára járművezetői engedélyt szerzett 

1984. január 1-je után: 

• bármely kategóriából vezetői engedélyt  

• "trolibusz" kategóriából járművezetői engedélyt  

• "mezőgazdasági vontató", "Segédmotoros kerékpár", "Lassú jármű" 

kategóriában járművezetői igazolványt szerzett.  

 

 

10. A járművezetői tanfolyamok tantárgyai és minimális óraszámai 

kategóriánként képzőszervünknél: 

 

„B” kat. 

-közlekedési ismeretek      20 óra 

-járművezetés elmélete       6 óra 



-szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra 

-járművezetés gyakorlata      29 óra 

Összesen        59 óra 

 

 

 

„AM” kat.  

- közlekedési ismeretek      12 óra 

- járművezetés elmélete        4 óra 

- járművezetés gyakorlata     10 óra 

Összesen                                                                                       26 óra 

 

„A1” és „A2” kat. 

-közlekedési ismeretek      16 óra 

-járművezetés elmélete        4 óra 

-szerkezeti és üzemeltetési ismeretek      2 óra 

-járművezetés gyakorlata      16 óra 

Összesen        38 óra 

 

„A” kat. ( 24 éves kortól ) 

-közlekedési ismeretek      16 óra 

-járművezetés elmélete        4 óra 

-szerkezeti és üzemeltetési ismeretek      2 óra 

-járművezetés gyakorlata      26 óra 

Összesen        48 óra 

 

 

 

„A2” kat. (A1-el két éven belül) 

-elmélet                                                                             nincs 

-járművezetés gyakorlata              12 óra 

 

„A2”kat. (A1-el két éven túl) 

         -elmélet                                                                               3 óra 

         -gyakorlat                                                                           8 óra  

 

„A” kat. (A1-el két éven belül) 

- elmélet                                                                                nincs 

- járművezetés gyakorlata                                                    16 óra  

 

„A” kat. (A1-el két éven túl) 

- elmélet                                                                                3 óra 

- járművezetés gyakorlata                                                    10 óra 



 

„A” kat. (A2-vel két éven belül)    

        -elmélet                                                                                nincs 

- járművezetés gyakorlata                                                    12 óra 

 

 

 „A” kat. ( A2-vel két éven túl) 

        -elmélet                                                                                3 óra 

        - gyakorlat                                                                           8 óra 

 

 

„A1” kat. ( meglévő „B” kategóriával ) 

-elmélet                                                                               3 óra  

-járművezetés gyakorlata       2 óra 

 

Az elméleti órák időtartama      45 perc 

A gyakorlati órák időtartam      50 perc 

 

„A”, ”A1”, „A2”, ”AM” és „B”kategóriás összevont tanfolyam esetén a 

kétkerekűekre vonatkozó minimális vezetéselméleti órák számával nő a 

tanfolyam össz óraszáma. 

Külföldi tanuló esetén amennyiben a magyar nyelvet nem beszéli tolmács 

szükséges az elméleti ill. gyakorlati képzéshez. Amennyiben a tolmácsot az 

iskola biztosítja, annak díjazása külön megállapodás tárgyát képezi.  

 

11. Választható típusok 

„B” kat.   Hyundai I30, Audi A3, Fiat Punto, Suzuki Swift,                       

                                 Suzuki SX4,  Skoda Fabia, Opel Astra 

„AM”    HONDA DIO, KEEWAY S50 

 

„A”   SUZUKI SW 650 

 

„A1”    MZ ETZ 125 

 

„A 2”            KAWASAKI GPZ 400 

 

Kétkerekű oktatás esetében a tanuló saját járművet is használhat, amennyiben 

az megfelel a kategória előírásainak! 

 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során felszerelés a tanuló 

részéről: 

 
a) bukósisak, 



b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), 

c) protektoros  hosszúnadrág és dzseki, (vagy felcsatolható kiegészítők) 

d) protektoros  kesztyű, 

e) magas szárú, zárt cipő vagy csizma, 

 

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során felszerelés az iskola 

részéről: 

  

j) elől-hátul "T" betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott 

tanulómellény, 

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

rádió adó-vevő készülék 

 

Figyelem! 

A kétkerekűek oktatása során, ha a tanuló saját járművet vesz igénybe, akkor azt 

csak olyan személy vezetheti az oktatási helyszínre, aki az adott járműre 

érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik! 

 

12. A tanfolyami foglalkozáson a részvétel kötelező, hiányzás esetén (külön 

egyeztetés után) pótlásról kell gondoskodni! 

 

Elméleti tanfolyami hiányzás esetén a tanfolyamról hiányzott órákat (10% felett) 

pótfoglalkozás keretén belül pótolni kell külön díjazásért, mely az elméleti 

foglalkozások óraszámának órára lebontott árával egyenlő.  

 

13. A tandíj befizetése az ügyfélszolgálati irodában, készpénzben történik. 

A tandíj négy részletben is fizethető: 

 1. részlet a tanfolyam kezdetekor 

 2. részlet a sikeres KRESZ vizsga után 

 3. részlet a járműkezelési vizsga után,  „B” kategóriában a 10. óra után 

 4. részlet a forgalmi vizsga előtt 

 

Tandíjak kategóriánként: lásd részletezve mellékletben. 

Vizsgadíjak kategóriánként: lásd részletezve a 20. pontban 

Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja: lásd mellékletben. 

14. Az egyes szaktantárgyak alóli mentesítések: 

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak 

foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő 

szakirányú képesítéssel rendelkezik. 

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi 

foglalkozásain való részvétel alól- kérésére- az iskolavezető mentesítheti. A 

mentesített tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval külön kötött 

megállapodás szerint működik közre. 



 

15. Tanulóáthelyezés, teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja: 

A tanulónak lehetősége van a tanfolyamot más képző szervnél (költözés, stb. 

miatt akár más megyében is) folytatnia. 

A tanuló kezdeményezésére a „KÉPZÉSI IGAZOLÁS” nevű nyomtatványt kell 

kitölteni három példányban. Az igazolást-a tanuló nyilatkozat kivételével- az 

elbocsátó képző szerv tölti ki. 

  

Az  Igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két 

példányt kérelmezőnek kell átadni. 

A befogadó képző szerv az Igazolás egy példányát – az Igazolás átvételétől 

számított 10 napon belül – köteles átadni a működési területe szerint illetékes 

közlekedési hatóságnak amely intézkedik a szükséges nyilvántartások 

módosításáról. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést, (nyilvántartások 

módosítása, illetőleg a Jelentkezési és vizsgalap más megyébe történő 

megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül kötelesek elvégezni. 

 

Az Igazolást tanuló áthelyezéshez a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell 

állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő 

áthelyezését megakadályozni nem lehet. Más megyébe történő tanulóáthelyezés 

esetén a Tanuló személyes anyagát a kiadó hatóság megküldi a fogadó 

képzőszerv működési területe szerinti illetékes közlekedési hatóságnak mely 

intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról. 

 

 

16. Az elméleti oktatás helyszíne: 

-„New Easy Rider” Autósiskola Kft. 

9022 Győr, Liszt Ferenc u.11. 

-E-learning esetén tetszőleges 

 

Forgalmi oktatás helye: Győr város területén és környékén 

Járműkezelési gyakorlatok: Győr, Bécsi u. (rutinpálya) 

 

17. Pótórák igénylésének módja, díja: 

Elméleti tanfolyami hiányzás esetén a tanfolyamról hiányzott órákat (10% felett) 

pótfoglalkozás keretén belül pótolni kell külön díjazásért, mely az elméleti 

foglalkozás órára lebontott árával egyenlő. A pótórák megtartását az elméleti 

oktatóval történt időpont egyeztetés valamint a pótóra díj befizetése után lehet  

megtartani. 10% feletti hiányzás esetén amennyiben nem történt pótfoglalkozás, 

csak új tanfolyam elvégzése után bocsájtható elméleti vizsgára a hallgató. 



E-learning képzés esetén pótóra külön igényelhető. 

Gyakorlati képzés esetén az alapóra (29 óra) levezetése után felmerülő pótórák 

időpontját a gyakorlati oktatóval kell egyeztetni és a vezetés előtt az iskola 

pénztárába befizetni. Kötelezően vezetendő pótóra  NINCS!!! 

 

18.Felügyeleti szerv  

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

Nonprofit KFT. 

1119 Budapest, Than Károly u.3-5 

 

                     

 

KAV  Győr-Moson Sopron Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály 

                        

9028 Győr, Tatai u. 3. 

Telefon: 96 / 511-810 

 

19. A tanuló - vizsgázó jogai és kötelezettségei 

 

Joga van:  

-  a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási 

feltételeit, 

-  a képzést megszakítani, és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást 

kérni az autósiskolától 

-  az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlása érdekében akár több 

tanfolyamot is igénybe venni, 

-  oktatót, autó típust választani, és azon az autón vizsgázni, amelyen tanult, 

-  panaszt tenni, jogos esetekben kártérítést követelni, 

-  titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét 

érintő kérdésekben, 

  

 Kötelessége:  

-  a tandíjat minden esetben időben befizetni,  

-  a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, 

-  amennyiben a tanuló a képzést megszakítja vagy más képzőszervnél 

folytatja, köteles  a szerződésben szereplő adminisztrációs díjat megfizetni 

- - az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan 

viselkedni, azokon aktívan közreműködni, 



-  a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen 

fontos ez a gyakorlati vezetésnél, ahol az oktató a felelős vezető), 

-  mulasztásait, hiányosságait pótolni, 

-  a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani. 

-  az oktatáson, valamint a vizsgákon minden esetben józan, kipihent 

állapotban megjelenni,  

-  tanuló áthelyezés esetén a tanuló áthelyezését ki kell adni, de a tanulónak az 

addig teljesített tanfolyami díjat az iskola részére be kell fizetni. A felek 

egyet nem értése esetén  a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

A vizsga meghiúsul, ha a vizsgázó nem tudja hitelt érdemlően igazolni 

személyét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek nem 

felel meg (saját személyazonosságát igazoló okirat hiánya, meglévő vezetői 

engedély hiánya, pótszemüveg hiánya, 10 percnél több késés, vezetésre képtelen 

állapotban jelenik meg stb. ). 

Az első elméleti vizsga eseménynek meg kell történnie az elméleti tanfolyam 

kezdési időpontjától számítva kilenc hónapon belül, a sikeres vizsgának pedig  

12 hónapon belül. Ellenkező esetben elméleti vizsgára bocsájtani a tanulót csak 

új tanfolyam elvégzése után lehet. 

Forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számítva két éven 

belül kell letenni. A két év letelte után vizsgázni csak új tanfolyam elvégzése 

után lehet. 

 

Az elméleti vizsga helyszíne: KAV Győr-Moson Sopron Megyei 

Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály  

9028 Győr, Tatai u. 3. 

 

a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, 

amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága 

szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. 

Az említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a 

közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli 

ki, közreműködési díját azonban a tanulónak kell fizetni. 

 

 

20. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja  

 

 

B kategória  

          Számítógépes elméleti vizsga      4600,-Ft 

Forgalmi vizsga             11000 ,- Ft 

 Összesen              15600,- Ft 

 



 

A1, A2, A, kategóriák  

Számítógépes elméleti vizsga      4600,- Ft 

Járműkezelés        4700,- Ft 

Forgalmi vizsga              11000,- Ft 

 Összesen               20300,- Ft 

AM kategória  

Számítógépes elméleti vizsga      4600,- Ft 

Járműkezelési vizsga       3600,- Ft 

Forgalmi vizsga        3600,- Ft 

Összesen               11800,- Ft 

 

 

 

 

A vizsgadíj befizetése készpénzben történik a KAV Győr-Moson Sopron 

Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály pénztárába  

Győr Tatai u. 3 alatt. 

 

 

Nyitvatartás: 

 

Hétfő            730 - 1200 1230 - 1500  

Kedd            730 - 1200 1230 - 1500 

 Szerda         730 - 1200 1230 - 1500 

 Csütörtök    730 - 1200 1230 - 1500 

 Péntek         730 - 1200 

 

 

21. A vezetői engedély kiadását az okmányirodák végzik a vizsgaigazolás 

benyújtása után.  

- A vizsgaigazolást a Győr-Moson- Sopron megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége elektronikus úton küldi meg a Kormányablaknak a vizsgát követő 

harmadik munkanapon. 

 

- 326/2011 (XII. 28) Kormányrendelet a nem magyar állampolgárokat érintő 

vezetői engedély kiadásával kapcsolatos rendelet : 

 

15. § (1) 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 kiadását 

megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi 



hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási 

hatóság a 17-18. § alapján jár el 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi 

tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre 

vonatkozó engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, 

illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolását). 

(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a 

kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a 

külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul. 

(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan 

vezetésre való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett. 

 

 


