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Kérjük, az űrlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjen kitölteni, majd a kitöltött, aláírt űrlapot és a 
befizetésről szóló igazolást a 2. oldalon található tájékoztató szerint a Képzőszerv (KTI) részére megküldeni! 

 
 
 

Személyes adatok 

Előtag  Vezetéknév  Keresztnév  

Születési név (Ugyanaz)   

Anyja neve         Adóazonosító-jel     

Születési hely    Születési idő:  .  .  
 
Elérhetőség 
 

Telefon  
 

    
 
A vizsga pontos időpontjáról az alábbi e-mail címre kérek értesítést: 
 

e-mail 

 
  
 

Ismétlendő FELVÉTELI vizsgák: 
 

     Közlekedési alapismeretek (FKBA) SZEV – 4’600 Ft 

 

     Közúti közlekedésbiztonsági alapismeretek (FKBI) SZÓBELI – 3’000 Ft 

  

     "B" kategóriás járművezetés (FB) GYAKORLATI vizsga – 9’200 Ft 
 

 

Ismétlendő KÉPESíTŐ vizsgák: 
 

     A vizsgáztatás elmélete, módszertana, rendszere (KEME) SZEV – 4’600 Ft 

 

     Vizsgáztatási szakma ismeretek (KSZ) SZÓBELI – 3’000 Ft 

  

     "B" kategóriás forgalmi vizsga végrehajtása (KB) GYAKORLATI vizsga – 5’000 Ft 

 
 
Az adatközlő nyilatkozata: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlap kitöltéséhez szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a képzőszerv a közúti „B” kategóriás járművezetői vizsgabiztosi képzéssel 
kapcsolatos eljárásokban jogszabályi felhatalmazás alapján kezeli. 
 
 

Dátum  .  .  .                                                ___________________________________ 
                           aláírás

PÓTVIZSGÁRA JELENTKEZÉSI LAP –  közúti „B” kategóriás járművezetői 
vizsgabiztosi képzés 

mailto:kvbalap@kti.hu


KIZÁRÓLAG PÓTVIZSGÁRA JELENTKEZÉS ESETÉN KÜLDENDŐ VISSZA 
SZÁMLÁZÁSI ADATLAP 

Kérjük, az adatlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! 
 

Költségviselő adatai: 
 

Költségviselő pontos neve 

 
 

Költségviselő címe 
IRSZ              Település     

   
Közterület neve                                                       Közterület jellege (út / utca, stb.)   Házszám   Emelet     Ajtó 

      
 

Költségviselő adószáma (cégek esetén) 

 -   -   
 
Költségviselő adóazonosító jele (természetes személyek esetén) 

 

Utalás adatai: 
 

Utalás összege:      Ft  Utalás dátuma:  .  .  . 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
a pótvizsgára jelentkezés módjáról 

 

A vizsgadíjat a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5. 
nevére, és 

10032000-00287584-00000079 
számú számlájára kell utalni. 

 
A befizetés azonosíthatósága miatt, az átutalás közlemény rovatát a következők szerint kérjük kitölteni: 

„Vezetéknév_Keresztnév_ééééhhnn_KVBB” azonosító feltüntetésével, ahol ééééhhnn a tanuló születési 

dátuma. 

A kitöltött és aláírt pótvizsgára jelentkezési lapot illetve a pótvizsgadíj befizetés bizonylatának másolatát e-
mailben kell visszaküldeni a képzőszerv (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) alábbi címére: 
 

kvbalap@kti.hu 
 

az e-mail tárgy sorában feltűntetve a következőt „KVBB pótvizsga jelentkezés Vezetéknév Keresztnév” 
 
Amennyiben a befizető magánszemély, a számla kiállítása érdekében szükséges megadni a címet és az 
adóazonosító jelet! 
 
A pótvizsga időpontját a pótvizsgára jelentkezési lapon megadott telefonos elérhetőségen egyeztetjük a 
jelentkezővel. Ezt követően a vizsga időpontjáról és helyszínéről a pótvizsgára jelentkezési lapon megadott 
e-mail címre küldünk értesítést.  
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