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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

a „Munkaerő-piaci változások segítése” programban megvalósuló  
 

C, CE, GKI, valamint C, D, GKI vezetői engedély megszerzésére felkészítő képzésein 
történő részvételre 
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Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

„MUNKAERŐ-PIACI VÁLTOZÁSOK SEGÍTÉSE” programjának 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 

gépjármű vezetői képzésen történő részvételre természetes személyek számára. 
 
 
1. Háttér 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a jelentős létszámbővítések elősegítésére 2014-ben, majd 

2017-ben programot indított. A programok kiemelt elemei a toborzás, szűrés, kiválasztás, 

munkaerő-piaci képzés, melyet az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Tárasaság (továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) valósít meg. A program 

segítségével biztosíthatóvá válik a munkáltatók létszámnövekedéséhez szükséges humán 

kapacitás. 

 

 

2. A pályázat célja és célcsoportja 
 

A „Munkaerő-piaci változások segítése” program (továbbiakban: Program) célja, hogy a 
magyarországi székhelyű, áruszállítással, vagy személyszállítással üzletszerűen foglalkozó 
magyarországi vállalkozások piaci szegmensében lévő gépjárművezetői létszámhiány 
feltöltése érdekében országosan ingyenes szakirányú képzést (C, CE, D és GKI alapképzés) és 
a munkaköri követelményeknek való megfelelést elősegítő kiegészítő szolgáltatásokat 
nyújtson. 
A programra minden magyar állampolgár jelentkezhet, aki a képzésbe vonáshoz előírt 
feltételeknek megfelel.  
 
 
3. A pályázható képzések 
 

3.1. Tehergépkocsi vezető képzés keretében 
a) azon jelentkezők számára, akik „B” kategóriás vezetői okmánnyal rendelkeznek, 

melynek kiállítási dátuma legalább két évvel korábbi a képzés első napjánál  

o „C” kategória - Tehergépkocsi - vezető  

o „CE” kategória („C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 

járműszerelvény)  

o Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 

(GKI)  

o Felkészítés a teherszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök 

használatára 

o Gyakorlati felkészítés nyergesvontató vezetésére 

b) „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára 

o  „CE” kategória („C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló 

járműszerelvény)  
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o Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 

(GKI)  

o Felkészítés a teherszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök 

használatára 

o Gyakorlati felkészítés nyergesvontató vezetésére 

c) „C” és „CE” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára  

o Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – Tehergépkocsi-vezetői alapképzés 

(GKI)  

o Felkészítés a teherszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök 

használatára 

o Gyakorlati felkészítés nyergesvontató vezetésére 

 
3.2. Autóbuszvezető képzés keretében  

a) azon jelentkezők számára, akik „B” kategóriás vezetői okmánnyal rendelkeznek, 

melynek kiállítási dátuma legalább két évvel korábbi a csoportos tájékoztató napjánál  

o „C” kategória - Tehergépkocsi – vezető 

o „D” kategória – Autóbuszvezető 

o Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – Autóbuszvezetői alapképzés 

o Felkészítés a személyszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök 

használatára 

o Gyakorlati felkészítés autóbusz vezetésére 
b) „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára  

o „D” kategória – Autóbuszvezető 

o Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – Autóbuszvezetői alapképzés 

o Felkészítés a személyszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök 

használatára 

o Gyakorlati felkészítés autóbusz vezetésére  
c) „C” és „D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők számára  

o Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány – Autóbuszvezetői alapképzés 

o Felkészítés a személyszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök 

használatára 

o Gyakorlati felkészítés autóbusz vezetésére  
 
 
4. Pályázati feltételek 

 
4.1 Az OFA Nonprofit Kft. által meghirdetett pályázati felhívásra csak olyan magyar 

állampolgár (természetes személy) jelentkezhet, valamint képzésbe az vonható be, aki az 
alábbiaknak megfelel: 

a) Tehergépkocsi-vezető képzés esetén 
1. Alapfokú iskolai végzettség 
2. Betöltött 18. életév 
3. Minimum 2 éve megszerzett "B" kategóriás jogosítvány  

A képzésbe vonáshoz szükséges további feltétel: 
4. Egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport 
5. PÁV III-as alkalmassági kategória 
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b) Autóbuszvezető képzés esetén 
1. Alapfokú iskolai végzettség 
2. Betöltött 21. életév 
3. Minimum 2 éve megszerzett "B" kategóriás jogosítvány 

A képzésbe vonáshoz szükséges további feltétel: 
4. Egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport 
5. PÁV II-es alkalmassági kategória 

 
Nem vonható képzésbe az, aki a fent leírtaknak nem felel meg. 

 
4.2  A pályázó személy a program keretében vállalja, hogy 

 
a) a regisztráció során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek, 

illetve, hogy a személyi adataiban történő változást jelzi a kamionos@ofa.hu 
email címre „Adatváltozás” tárggyal; 

b) az általa kiválasztott (és jelentkezésével megerősített) csoportos tájékoztatón 
részt vesz, amely alkalmával valamennyi, a regisztráció során megadott 
személyes adatait igazoló okmányát1 bemutatja; 

c) amennyiben az általa kiválasztott (és jelentkezésével megerősített) tájékoztatón 
nem vesz részt, távollétét igazolja. Nem jelentkezhet további csoportos 
tájékoztatóra az, aki korábbi jelentkezését megerősítette, de nem mentette ki 
távolmaradását. 

d) az alkalmassági vizsgálatok mindegyikén2 részt vesz, és tudomásul veszi, hogy a 
képzés bemeneti feltételeként szükséges, 4.1. pontban meghatározott 
vizsgálatok sikeres teljesítésével, valamint legalább a jövőbeni foglalkoztatásra 
irányuló szándéknyilatkozat birtokában kerülhet beiskolázásra; 

e) amennyiben a képzés bemeneti feltételeit sikeresen teljesíti és a képzésen való 
részvételre jogosultságot kap, úgy az OFA Nonprofit Kft.-vel támogatási 
szerződést, valamint a képző intézménnyel felnőttképzési szerződést köt, és az 
abban foglaltakat tudomásul veszi, betartja; 

f) a vizsgakötelezettségei teljesítését igazoló jogosítványt és Gépjárművezető 
Képesítési Igazolványt kézhezvételtől számított három munkanapon belül a 
Képző Intézmény részére bemutatja, 

g) hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. 
 
 
5. A pályázási folyamat szakaszai 

 
5.1. Regisztráció 

 
A pályázás folyamata a www.ofa.hu oldalról elérhető regisztrációs adatlap kitöltésével 
kezdhető meg (http://www.ofa.hu/kerdoiv). A regisztráció során a pályázó megadja a 
szükséges adatait, valamint egy érvényes, folyamatosan figyelemmel kísért e-mail címet, 
amelyre a későbbiek során az értesítéseket, valamint az automatikus rendszerüzeneteket 

                                                           
1 Fényképes igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány), jogosítvány, lakcímkártya, 

végzettséget igazoló dokumentum 
2 Amennyiben rendelkezik a képzésnek megfelelő szintű, érvényes PÁV és/vagy egészségügyi vizsgával, ezen 

szűréseken nem kell ismételten részt vennie. 

mailto:kamionos@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
http://www.ofa.hu/kerdoiv
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kapja. Az adatlap a „Beküldés” gombra kattintve véglegesíthető. A sikeres regisztrációról 
automatikus rendszerüzenet értesít.  
Az adatokban történő változás a kamionos@ofa.hu email címre, „Adatváltozás” tárggyal 
küldött elektronikus levéllel lehetséges.  
A regisztráció nem azonos a csoportos tájékoztatóra való jelentkezéssel, illetve nem jelenti a 
képzésbe való bekerülést.  
 

5.2. Jelentkezés csoportos tájékoztatóra 
 

Csoportos tájékoztatóra azok tudnak jelentkezni, akik sikeresen regisztráltak az 5.1. pontban 
megnevezett adatlap kitöltésével. A www.ofa.hu oldalon található jelentkezési felületre való 
belépéshez a regisztráció során megadott adatok beírása szükséges a felugró ablakban: e-
mail cím, név, anyja leánykori neve. Amennyiben az adatok megegyeznek a korábban 
megadottal, a „Küldés” gomb megnyomását követően látható felületen van lehetőség a 
csoportos tájékoztatóra történő jelentkezésre (http://www.ofa.hu/hu/csoportos-
tajekoztato/kamionos-program). A felületen kizárólag azok az események láthatóak, 
amelyekre aktuálisan fogadható jelentkezés. Jelentkezni az esemény időpontját megelőző 24 
óráig, valamint a maximális létszám erejéig van lehetőség.  
Amennyiben az adott csoportos tájékoztató konkrét munkáltatói igényre szerveződik, úgy a 
kiválasztott csoportos tájékoztató alkalmával a munkáltató választására is sor kerül. A 
munkáltató bemutatkozó, tájékoztató adatlapja a jelentkezési felületen, valamint 
honlapunkon, az esemény „csempéjén” is megtalálható. 

 
5.3. Kiválasztási eljárás 
 

A kiválasztási eljárás a csoportos tájékoztató napjával kezdődik meg.  
A csoportos tájékoztatón az OFA Nonprofit Kft., a képző intézmény és a munkáltató tart 
tájékoztatót.  
A programban való részvétel a csoportos tájékoztatón kitöltendő kérelem3 és a szükséges 
nyilatkozatok4 aláírásával kezdődik meg.  
Ellenőrzésre kerülnek a regisztráció során megadott adatok a bemutatott dokumentumok, 
igazolványok alapján5. Aki valamely dokumentumot nem mutatja be a csoportos tájékoztató 
alkalmával, legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig szükséges pótolnia. Amennyiben 
a hiánypótlásnak nem tesz eleget, kizárható a programból. 
 
A csoportos tájékoztató napján az alábbi alkalmassági vizsgálatok történnek meg: 
- KRESZ alapú szintfelmérő  
- egészségi alkalmassági: 2-es alkalmassági csoport 
- vezetéstechnikai szimuláció 
Pályaalkalmassági vizsgálatra (PÁV) kizárólag azon jelentkezők lejelentése történik meg, akik 
a képzés megkezdéséhez előírt (ld. 4.1. pont), minden egyéb bemeneti feltételnek 
megfelelnek, és legalább munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkeznek. 
 

                                                           
3 Kérelem szolgáltatási és képzési támogatás iránt 
4 Összeférhetetlenségi és adatvédelmi nyilatkozat (Tanácsadó füzet) 
5 Személyazonosító igazolvány (vagy útlevél/jogosítvány), lakcímkártya, adókártya, jogosítvány, TAJ kártya, 

végzettséget igazoló bizonyítvány. Amennyiben releváns: megszerzett PÁV vizsga és 2-es orvosi vizsgálat 

dokumentuma.  

mailto:kamionos@ofa.hu
http://www.ofa.hu/
http://www.ofa.hu/hu/csoportos-tajekoztato/kamionos-program
http://www.ofa.hu/hu/csoportos-tajekoztato/kamionos-program
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A tájékoztató helyszíne (település szinten) a későbbi képzés helyszínével megegyezik, így 
kizárólag azoknak az alkamassági vizsgálata kezdődik meg, akik adott településen tudják 
vállalni a képzésen való részvételt. 
 

5.4. Döntés, a támogatási szerződés megkötése 
 
A rendelkezésre álló eredmények és dokumentumok alapján a képzésbe vonásról az OFA 
Nonprofit Kft. dönt. Ezt követően a képző intézmény felnőttképzési szerződést, az OFA 
Nonprofit Kft. támogatási szerződést köt a pályázóval.  
Az OFA Nonprofit Kft. szervezésében 2014. óta megvalósuló, létszámbővítést támogató 
programokban kizárólag egy gépjármű vezetői képzés támogatása biztosított a résztvevők 
számára. 
 
 
6. A támogatható költségek, a támogatás mértéke 
 

 A szintfelmérés, az alkalmassági vizsgálatok, valamint a képzés és a tananyag a 

programban résztvevők számára térítésmentes. 

 Az első vizsgák és részvizsgák díja a képzési költség részét képezik, vagyis támogatottak. 

 A képzési költség átutalása a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a 

képző intézmény részére történik. 

 

Ha a Támogatott az OFA Nonprofit Kft. által finanszírozott vizsgát sikertelenül zárja és az 

ismételt vizsga sikerességének elérése érdekében további gyakorlati oktatásra javasolt, akkor 

ennek költségét, valamint az újabb vizsga költségét a képzési szerződésében rögzítettek 

szerint a Támogatottnak kell vállalnia.  

Sikertelen vizsga esetén a képző intézmény által megadott időpontban, a sikertelenséget 

követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb a képzés befejezésének határidejéig köteles 

sikeres vizsgát tenni. A sikertelen vizsgát követő újabb vizsga költségét a Támogatott viseli. 

A támogatással járó visszafizetési kötlezettség: 
- azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik be, a 

kifizetett képzési költség 100%-át (késedelmi kamat terhe mellett) kötelesek az OFA 
Nonprofit Kft.-nek visszafizetni. 

 

 

7. A program területi korlátozása 
 

A program keretében támogatott képzéseknek Magyarország területén kell megvalósulniuk.  
 
 

8. A program időtartama 
 

A program tervezett időtartama: 2017. június 29. – 2018. október 31., illetve a rendelkezésre 

álló támogatási keret kimerüléséig, vagy a célként meghatározott létszám bevonásáig.  

 




