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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ / VÁLLALÁSI FELTÉTELEK 
a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről 

 
 

1. Képző szerv neve:  RODEO-CAR Oktató és Szolgáltató Bt. 

 Rövidített elnevezés: RODEO-CAR Bt. 

Címe:   2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 74. 

Telefonszáma:  29/560-420; 30/950-3844 

e-mail cím: info@autosiskoladabas.hu; car.rodeo@gmail.com 

Honlap:  www.autosiskoladabas.hu 

2. A cég formája:  Betéti Társaság 

3. Cégbírósági bejegyzés száma:13-06-031669/12 

4. Iskolavezető neve:  Klemencz József e-mail cím: klemencz.rodeocar@gmail.com, telefonszám: 06-30/950-3844 

5. Ügyfélfogadó címe: 2370 Dabas, Bartók B. u. 90. 

 Telefonszáma: 29/560-420; 30/616-6044 

Ügyfélfogadás időpontja: kedd: 8-12 óráig; szerda: 12-16 óráig.  

Iskolavezető félfogadása: Dabas: hétfő 8-10 óráig, csütörtökön 15-18 óráig. 

6. Fióktelephely címe: 2370 Dabas, Bartók B. u. 90. Tel.: 29/560-420; 2364 Ócsa, Damjanich u. 32. 

7. A tanfolyamra való felvétel módja: ügyfélfogadási időben, az iskola irodájában, tájékoztatás után a jelentkező - 

foglalkoztatás-egészségügyi orvosi alkalmassági véleménnyel ellátott, személyes adataival kitöltött és aláírt adatbekérő 

nyomtatvány leadását követően - rögzítésre kerül. Adatbekérő nyomtatványhoz csatol 2 db szabványos (6 hónapnál nem 

régebbi) igazolványképet és a vizsgázni kívánt gépcsoportnak megfelelő OKJ bizonyítványának másolatát. A jelentkezési lap a 

fentebb említett dokumentum alapján kerül kitöltésre, melyet a jelentkező aláírásával lát el. A képzés kezdő napját és tervezett 

befejezési napját a felnőttképzési szerződés tartalmazza.  

8. A képzés megszerzésének feltétele a foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság. A képzés megszerzésének nem feltétele a 

PÁV alkalmasság. 

9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: 

- életkor: - beiskolázás – betöltött 18. év 

- végzettség: - a gépcsoportnak megfelelő OKJ bizonyítvány megléte 

- foglalkoztatás-egészségügyi alkalmasság 

Képzés kizárólag gyakorlati képzés. A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik. A képzés 

elvégzésével megszerezhető dokumentum: Gépkezelő jogosítvány 

Gyakorlati vizsgára való felvétel feltételei:  

- Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – gépkezelő 

szakképesítő bizonyítvány megléte 

- az előírt óraszámok teljesítése 

- életkor betöltése: gyakorlati vizsgára jelenteni a 18. életév betöltése után. 

A nem magyar állampolgárok esetén: 

-  magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács 

közreműködésével gyakorlati vizsgát tehet. 

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: 

A haladás értékelése az oktatás folyamatában rendszeresen és folyamatosan történik. A gyakorlati kompetenciák értékelése a 

feladatok minőségi, teljesítmény- és szakszerűségi jellemzőinek elemzésével történik. Gyakorlati képzés hatósági gépkezelő 

vizsgával zárul. 

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított gépkezelő jogosítványt a képző cégen keresztül juttatja el képzésben 

résztvevőnek. 

10. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelők tanfolyamának tantárgyai, óraszámai, 

vizsgahelyszínei: 

A képzés minimális időtartama: 4 óra  

Tantárgy típusa Tantárgyak Min. kötelező óraszám Ütemezés 

Gyakorlat Gép kezelése 3 egyéni 
Szakirányú munkavédelmi és 

elsősegély-nyújtási ismeretek 
1 egyéni 

A gyakorlati órák időtartama 45 perc. 

Gyakorlati vizsga: 2370 Dabas, Bartók Béla u. 90. 

11. Járművek: Bérleti szerződés szerint. Kérelem beérkezése esetén egyénileg vizsgáljuk a jármű használatát a tanuló által 

biztosított jármű esetén. 

12. A tanfolyami hiányzást pótolni szükséges az iskolavezetővel előre egyeztetett időben, díjmentesen. 
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13. A tandíj: 36.700.-66.700.-Ft, mely a gyakorlati oktatást és vizsgadíjat tartalmazza. Aktuális árlista szerint. 

Gépcsoport Gyakorlati képzésdíj Vizsgadíj Tandíj összesen 

1 gépcsoport 35.600.- 1.100.- 36.700.- 

2 gépcsoport 44.500.- 2.200.- 46.700.- 

3 gépcsoport 53.400.- 3.300.- 56.700.- 

4 gépcsoport 62.300.- 4.400.- 66.700.- 

Egyéb költség 

Gépkezelő jogosítvány kiállítása 3.300.- 

Érvényben lévő akcióról az ügyfélszolgálaton, vagy a kifüggesztett hirdetőn tájékozódhat. Pótvizsgák díjait a mindenkor 

érvényben lévő aktuális árlista tartalmazza. A tandíj befizetése átutalással vagy az iskola irodájában, készpénzben történik, 

amiről a tanuló számlát kap. Fizetésének ütemezése: A résztvevő költségviselője fizeti a teljesítménnyel arányos ütemezésben. 

14. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelője felmentést kap abban az esetben a 

gyakorlati gépkezelés alól, ha az érvényét vesztett Építőgépkezelő jogosítványában szereplő gépcsoporttal azonos gépcsoportra 

vizsgázik.  

15. A tanuló kérésére más képzőszervnél folytathatja tanulmányait. A képzőszerv az elvégzett képzéseket költségmentesen 3 

munkanapon belül leigazolja. 

16. Gyakorlati képzés helye: 2370 Dabas, Bartók B. u. 90, szerződés szerint változhat 

17. A gyakorlati pótórákat a képzőtől lehet igényelni. Pótórák díjai a Felnőttképzési szerződésben rögzítve. Gyakorlat: 6.000.-

/tanóra 

18. Engedélyező hatóság: ITM Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 1138 Budapest, Váci út 188. 1/477-1551, 

kghf@itm.gov.hu A képzés felügyeletét ellátja a Felügyeleti és Módszertani Osztály Igazgatóság 1033 Budapest, Polgár 

u. 8-10. info@kavk.hu +36-1/814-1819 

19. A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek szerződésszegésként értelmezik.  

A vizsgázó jogai: 

- joga, hogy teljes körű, írásos tájékoztatást kapjon, szerződést kössön, 

- joga, hogy a szerződést felbontsa, 

- a díj ellenértékét időarányosan hiánytalanul megkapja, 

- az iskolavezetőnél, hatóságnál észrevételt, panaszt tegyen, 

- befizetett díjról nyugtát, számlát kapjon. 

A vizsgázó kötelezettségei: 

- Az órákon pontosan megjelenik, aktívan részt vesz, az előre egyeztetett oktatási rendet megtartja. Az oktatóval 

együttműködve elősegíti az eredményes képzést. 

- A képzésben résztvevő a vezetési kartonon minden foglalkozást aláírásával hitelesít, 

- a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja, 

- nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Képző jogos gazdasági érdekeit sérti, és a képzésben részt vevők munkáját 

akadályozza. 

20. Vizsgadíj: 1.100.- Ft/gépcsoport. Befizetése, átutalással vagy az iskola irodájában készpénzben történik, amiről a tanuló 

számlát kap. 

21. Gépkezelői jogosítvány kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások: 

A gépkezelői jogosítvány kiadását, anyakönyvezését és a jogosítványmásodlatok kiadását a vizsgaközpont (KAV) végzi, a 

vizsgákról készült vizsgajegyzőkönyvek adatai és a vizsgázó vagy a gépkezelői jogosítvány jogosultja kérelme alapján. A 

sikeresen vizsgázók részére a vizsgaközpont a gépkezelői jogosítványt a vizsgát követő 15 munkanapon belül állítja ki. 

 

 
 

Dabas, 2021. február 01.        Klemencz József 

Iskolavezető  
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